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Sammanfattning 
Studien utförs mot bakgrunden att Sverige under 2005 bytte standardsreglemente för 
utformande av finansiella rapporter. Det övergripande syftet med studien är att utifrån 
teorin undersöka om resultatmanipulering förekommer i samband med goodwill innan 
och efter implementeringen av IFRS 3. Studiens data och empiriska material utgörs av 
finansiell information från samtliga börsnoterade bolag på Stockholmsbörsen under 
tidsperioden 2000 till 2015. 
 
Bytet av standardreglemente från redovisningsrådets rekommendationer till 
International Financial Reporting Standard visade sig ha effekter på utformningen av de 
finansiella rapporterna i Sverige. Bytet till IFRS är en följd av medlemskapet i 
Europeiska Unionen där det primära syftet med skapandet och införandet av regelverket 
är ökad ekonomisk och finansiell integration inom hela EU. 
 
Sverige hade innan 2005 ett konservativt förhållningssätt till utformningen av de 
finansiella rapporterna, där det var förbjudet att värdera immateriella tillgångar till 
marknadsvärde. Standardsättarna till IFRS har i mångt och mycket frångått det 
konservativa förhållningssättet. Tillämpning av marknadsvärderingar är en produkt av 
det nya regelverket och är den numer regelrätta värderingsmetoden. En bestämd 
nyttjandeperiod går därför vanligtvis inte att urskilja för goodwill i bolag som tillämpar 
IFRS. Fokus i denna studie riktas huvudsakligen mot de subjektiva bedömningar som 
uppkommer vid tillämpningen av IFRS och som således kan öppna upp för 
resultatmanipulering. 
 
Studiens utgångspunkt är tidigare forskning och internationell standard för redovisning. 
Utifrån tidigare forskning på området resultatmanipulering testas redan framtagna 
modeller, med några justeringar, på studiens urval. En kvantitativ metod, med ett 
deduktivt angreppssätt och ett objektivistiskt perspektiv utgör grunden för studiens 
hypoteser och forskningsfrågor. Datamaterial inhämtas från databaser och finansiella 
rapporter som senare behandlas i statistikprogrammet STATA 14. Tester som utförs är 
t-tester för skillnad i de olika variablernas medelvärde samt regressionsanalyser där av-
/nedskrivning av goodwill utgör den beroende variabeln. Resultatet har sedan 
analyserats, illustrerats och presenterats med hjälp av figurer, modeller och text. 
 
Resultaten visar att det, för bolag på Stockholmsbörsen, förekommer former av 
resultatmanipulering. Studiens viktigaste resultat är att byte av VD leder till ökad 
sannolikhet för nedskrivning av goodwill redan under det första året. Vidare 
förekommer resultatmanipulering i samband med stålbad och rörelseförvärv. Resultaten 
är något okoncentrerade och visar att bytet av standardreglemente ökar relevansen för 
de finansiella rapporterna på svenska börsnoterade bolag. Tolkningarna av resultaten 
visar att Sverige, innan IFRS, tillämpade en för snabb avskrivningstakt av goodwill. 
Den grund goodwill utgör för framtida ekonomiska fördelar återspeglades därmed inte i 
de finansiella rapporterna under redovisningsrådets rekommendationer.  



	



 IV 

Tack! 
Det här examensarbetet har skrivits av Jon Åkesson och Oskar Norfeldt. Studien är 
skriven på Handelshögskolan vid Umeå Universitet under vårterminen 2016 som en del 
av civilekonomprogrammet. 
 
Vi vill tacka vår handledare Rickard Olsson för hans stöd och trevliga bemötande under 
hela terminen. Vi har av honom kontinuerligt erhållit många tips som gjort studien 
bättre. Vi vill även tacka studiekamrater och opponenter för tips under terminen. 
 
Umeå, 16 Maj 2016 
 
Jon Åkesson och Oskar Norfeldt 
 
 
 
 
  



	



 V 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................................... 1 
1.1 Problembakgrund ............................................................................................................................... 1 
1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................................. 2 
1.3 Problemformulering ........................................................................................................................... 4 
1.4 Syfte .................................................................................................................................................... 4 
1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag .......................................................................................................... 4 
1.6 Avgränsningar .................................................................................................................................... 5 
1.7 Studiens fortsatta disposition ............................................................................................................. 5 

2. Metodologi ................................................................................................................................................ 6 
2.1 Förförståelse ...................................................................................................................................... 6 
2.2 Kunskapssyn ....................................................................................................................................... 6 
2.3 Vetenskapligt synsätt & perspektiv .................................................................................................... 7 
2.4 Angreppssätt ....................................................................................................................................... 8 
2.5 Metodval ............................................................................................................................................. 8 
2.6 Litteratursökning ................................................................................................................................ 9 
2.7 Källkritik ............................................................................................................................................ 9 
2.8 Etik ................................................................................................................................................... 10 

3. Litteraturgenomgång ............................................................................................................................... 12 
3.1 Goodwill ........................................................................................................................................... 12 

3.1.1 Introduktion av goodwill .......................................................................................................... 12 
3.1.2 Från Redovisningsrådets rekommendationer till IFRS ............................................................ 13 
3.1.3 Test av nedskrivningsbehov ..................................................................................................... 13 

3.2 Resultatmanipulering ....................................................................................................................... 14 
3.2.1 Introduktion av resultatmanipulering ....................................................................................... 15 
3.2.2 Förhållanden ............................................................................................................................. 17 
3.2.3 Incitament ................................................................................................................................. 17 
3.2.4 Processen .................................................................................................................................. 18 
3.2.5 Sammanfattning ....................................................................................................................... 20 

3.3 Tidigare studier ................................................................................................................................ 21 

4. Hypotesutveckling .................................................................................................................................. 26 
4.1 Verkliga nedskrivningsfaktorer ........................................................................................................ 26 
4.2 Ledningens handlingsfrihet .............................................................................................................. 26 

4.2.1 Skuldsättningsgrad ................................................................................................................... 26 
4.2.2 Stålbad och resultatutjämning .................................................................................................. 27 
4.2.3 Företagsledningen .................................................................................................................... 27 
4.2.4 IFRS ......................................................................................................................................... 27 

4.3 Kontrollvariabler ............................................................................................................................. 28 

5. Metod & data .......................................................................................................................................... 29 
5.1 Urval ................................................................................................................................................ 29 
5.2 Datainsamling & Databearbetning ................................................................................................. 29 

5.2.1 Goodwill ................................................................................................................................... 30 
5.2.2 Vinst, omsättning och kassaflöden ........................................................................................... 31 
5.2.3 Storlek ...................................................................................................................................... 32 
5.2.4 Övrigt ....................................................................................................................................... 32 

5.3 Statistisk metod ................................................................................................................................ 33 
5.4 Kritik praktisk metod ........................................................................................................................ 35 

6. Resultat ................................................................................................................................................... 37 
6.1 Resultat från replikering av tidigare studier .................................................................................... 37 

6.1.1 Hamberg et al. (2011) ............................................................................................................... 37 
6.1.2 AbuGhazaleh et al. (2011) ....................................................................................................... 37 

6.2 Övergripande statistik ...................................................................................................................... 39 
6.3 Resultat från Modell 1A och 1B ....................................................................................................... 41 

6.3.1 Deskriptiv statistik .................................................................................................................... 41 
6.3.2 Korrelation ............................................................................................................................... 41 
6.3.3 T-test ......................................................................................................................................... 42 
6.3.4 Regression ................................................................................................................................ 42 



 VI 

6.4 Resultat från Modell 2 ...................................................................................................................... 44 
6.4.1 Deskriptiv Statistik ................................................................................................................... 44 
6.4.2 Korrelation ............................................................................................................................... 45 
6.4.3 T-test ......................................................................................................................................... 45 
6.4.4 Regression ................................................................................................................................ 46 

7. Analys ..................................................................................................................................................... 48 
7.1 Verkliga nedskrivningsfaktorer ........................................................................................................ 48 
7.2 Skuldsättningsgrad ........................................................................................................................... 49 
7.3 Abnormal hög och låg vinst ............................................................................................................. 49 
7.4 Företagsledning ............................................................................................................................... 50 
7.5 IFRS 3 inverkan ............................................................................................................................... 50 
7.6 Dolda förändringar av goodwill ...................................................................................................... 51 
7.7 Summering ....................................................................................................................................... 52 

8. Slutsatser ................................................................................................................................................. 53 
8.1 Icke-ekonomiska faktorer ................................................................................................................. 53 
8.2 Prognostisering av nedskrivning ..................................................................................................... 53 
8.3 Storlekspåverkande faktorer ............................................................................................................ 54 
8.4 Förekomsten av resultatmanipulering ............................................................................................. 54 
8.5 Samhälleliga och etiska aspekter ..................................................................................................... 55 
8.6 Framtida studier .............................................................................................................................. 55 

9. Sanningskriterier ..................................................................................................................................... 56 
9.1 Validitet ............................................................................................................................................ 56 
9.2 Replikerbarhet .................................................................................................................................. 56 
9.3 Reliabilitet ........................................................................................................................................ 57 

Källförteckning ........................................................................................................................................... 58 
Muntliga källor ...................................................................................................................................... 64 

Appendix ..................................................................................................................................................... 65 
Appendix 1 – Förklaring av variabler som ingår i AbuGhazaleh et al. (2011, s. 178-179) .................. 65 
Appendix 2 – Beräkning vid t-test .......................................................................................................... 65 
Appendix 3 – Deskriptiv statistik för nedskrivningar av goodwill ......................................................... 66 
Appendix 4 – Antal bolag som ingår i studien per år ............................................................................ 66 
Appendix 5 – Storlek på enskilda nedskrivningar .................................................................................. 67 
Appendix 6 – Slutsats för F-test ............................................................................................................. 67 
Appendix 7 – t-test för skillnad i ROE innan nedskrivning .................................................................... 68 

 
Figurförteckning 
Figur 1: Goodwill, Immateriella och netto materiella värden som andel av total köpeskilling............  ....... 3 
Figur 2: Processen vid test av nedskrivningsbehov .................................................................................... 14	
Figur 3: GIL över tid grupperat på variabeln ADD .................................................................................... 39	
Figur 4: GIL över tid grupperat på variabeln ∆VD ..................................................................................... 40	
Figur 5: Medelvärdet för GWA och GIL per år givet att en nedskrivningen sker. ..................................... 40	
 

Tabellförteckning 
Tabell 1: Förklaring av variabler inkluderade i de första, den andra eller samtliga regressionerna. .......... 35	
Tabell 2: Jämförelse och replikering av Hamberg et al. (2011) ................................................................. 37	
Tabell 3: Jämförelse och replikering av AbuGhazaleh et al. (2011) .......................................................... 38	
Tabell 4: Deskriptiv statistik över urvalet som ingår i modell 1A .............................................................. 41	
Tabell 5: Korrelation mellan variabler som ingår i modell 1A ................................................................... 41	
Tabell 6: Kort deskriptiv statistik för urvalet som ingår i modell 1A och t-tester ...................................... 42	
Tabell 7: Resultat från skattningen av modell 1A och 1B .......................................................................... 43	
Tabell 8: Deskriptiv statistik över urvalet som ingår i modell 2 ................................................................. 44	
Tabell 9: Korrelation mellan variabler som ingår i modell 2 ...................................................................... 45	
Tabell 10: Kort deskriptiv statistik för urvalet som ingår i modell 2 och t-tester ....................................... 45	
Tabell 11: Resultat från skattningen av modell 2 ....................................................................................... 46	
Tabell 12: Samtliga hypoteser och slutsatsen baserat på resultaten från de statistiska testerna ................. 52	



 1 

1. Inledning 
I detta kapitel presenteras bakgrunden till problemet som genomsyrar studien följt av 
en problemdiskussion. Diskussionen och bakgrunden till problemet mynnar ut i studiens 
övergripande syfte som ska besvaras med problemformuleringen. I kapitlet presenteras 
även det teoretiska och praktiska bidraget.  
 
1.1 Problembakgrund 
För svenska börsnoterade företag skedde 2005 en stor förändring gällande 
värdehantering av goodwill då det tidigare regelverket slopades och ersattes av 
International Financial Reporting Standard (Wennberg & Carlsson, 2006, s. 1). Effekten 
blev att alla börsnoterade företag inom EU skulle upprätta sin koncernredovisning enligt 
International Financial Reporting Standard/ International Accounting Standard 
(IFRS/IAS) (Wennberg & Carlsson, 2006, s. 2). I Sverige var det tidigare inte tillåtet att 
tillämpa marknadsvärderingar av immateriella tillgångar, istället hade man ett 
konservativt förhållningssätt till goodwill (Hamberg et al., 2011, s. 266). Att tillämpa 
marknadsvärderingar av tillgångar enligt IFRS innebär att tillgångarna redovisas till 
dess verkliga värde1. Det konservativa förhållningssättet tvingade företag att åren innan 
2002 skriva av goodwill under en 5-årsperiod om inte livslängden med stor sannolikhet 
kunde fastställas att vara längre (Redovisningsrådet, 2000, 1:96; Årsredovisningslagen, 
4 kap. 2-4 §, SFS 1995:1554). År 2002 valde Redovisningsrådet att lätta på reglerna och 
tillåta en livslängd på 20 år för goodwill (Hamberg et al., 2011, s. 266). Trots att 
Redovisningsrådet lättade på reglerna så valde företag att fortsätta redovisa goodwill 
konservativt innan IFRS implementerades (Hamberg et al., 2011, s. 266).  
 
IFRS 3 utformas av International Accounting Standards Board (IASB) och är sedan 
2005 det gällande regelverket vid rörelseförvärv som ger upphov till goodwill (EG 
1606/2002, artikel 4). Företagen fick inte längre använda sig Redovisningsrådets 
rekommendationer utan skulle nu tillämpa IFRS fullt ut (EG 1606/2002, artikel 4). I 
praktiken innebar detta att den linjära avskrivningsmetoden som Redovisningsrådet 
tillät inte längre var sanktionerad (Marton et al., 2015, s. 368). Istället skulle företagen 
på årsbasis genomföra ett test om nedskrivningsbehov föreligger (IAS 36.10; Marton et 
al., 2015, s. 368). Varför IASB valde att ett test av nedskrivningsbehov skulle gälla 
istället för årliga avskrivningar är inte uppenbart (Hamberg et al., 2011, s. 267). 
Nedskrivningsbehovet testas genom att återvinningsvärdet kalkyleras (IAS 36.10). 
Återvinningsvärdet, det vill säga det verkliga värdet beräknas som det högsta av 
nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet (IAS 36.74). Om det bokförda värdet för 
goodwill är högre än återvinningsvärdet föreligger ett nedskrivningsbehov (IAS 36.8). 
Införandet av de nya regelverket visade sig medföra konsekvenser för svenska bolags 
redovisade resultat. Ericsson AB är ett stort svenskt börsbolag som åren 2001-2004 
gjorde årliga goodwillavskrivningar på över en miljard kronor i snitt (Ericsson AB, 
2005, s. 51; Ericsson AB, 2004, s. 41; Ericsson AB, 2003, s. 26; Ericsson AB, 2002, s. 
24). Ericsson AB gjorde för räkenskapsåret 2005 beräkningar som visade att värdet av 
deras redovisade goodwill helt och hållet kvarstod (Ericsson AB, 2006, s. 61). Det 
bidrog i sin tur till att året historiskt sett blev det mest lönsamma för Ericsson (Ericsson 
AB, 2006, s. 1). Det går nu, tio år efter införandet av IFRS 3, att urskilja ett tydligt 
mönster som visar att företagens nedskrivningstakt av goodwill drastiskt har sjunkit 

                                                
1 Verkligt värde definieras som ”Det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljningen 
av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan 
marknadsaktörer” (IFRS 3, Bilaga A) 
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(Hamberg et al., 2011, s. 274). Hamberg et al. (2011, s. 270 & 284-285) anser att IFRS 
gör de finansiella rapporterna mindre användbara då investerare är naiva och tror att 
företag som plötsligt redovisar högre resultat är mer konkurrenskraftiga än innan, även 
om de underliggande kassaflödena är oförändrade.  
 
Goodwill behandlas som en immateriell tillgång i företags balansräkningar och utgörs 
av skillnaden mellan köpeskillingen och värdet av det förvärvade företagets kapital 
(Hamberg et al., 2011, s. 265; Marton et al., 2015, s. 346). Tillgången kan utgöras av 
flera olika komponenter, men vanligtvis utgörs den av beståndsdelar så som personalens 
kunskaper och en fungerande organisation (Hamberg et al., 2011, s. 285; Marton et al., 
2015, s. 346). I och med införandet av IFRS lämnades företagsledningen med större 
utrymme att påverka nedskrivningen och således resultatet (Marton et al., 2015, s. 367). 
Detta kan vara en av anledningarna till att nedskrivningarna av goodwill har gått från 
2,1 procent under svensk GAAP till 0,4 procent under IFRS (Hamberg et al., 2011, s. 
274). Värdering av goodwill är en svår subjektiv bedömningsprocess (Marton et al., 
2015, s. 368). Om det förvärvande företaget tvingas skriva ner värdet av goodwill 
innebär det negativa nyheter för aktieägarna (Hirschey & Richardson, 2003, s. 75; Li et 
al., 2011, s. 776). Nedskrivningen minskar resultatet vilket i sin tur leder till att 
analytiker justerar ner förväntningarna på företagets framtida resultat (Li et al., 2011, s. 
776). En del anser att värderingen av tillgångar till verkligt värde är ett steg i fel riktning 
(Benston, 2006, s. 465; Plantin et al., 2008, s. 458). Benston (2006, s. 465) lägger 
skulden för Enron-skandalen på värderingen av tillgångarna till verkligt värde. Leuz et 
al. (2003, s. 514-515) visar i deras studie att svenska bolag redan innan införandet av 
IFRS konstruerade räkenskaperna på ett medvetet sätt för att påverka resultatet i större 
utsträckning än vad bolag i till exempel USA gjorde, viket ger näring till debatten om 
marknadsvärderingar. 
 
1.2 Problemdiskussion 
När ett företag redovisar en förändring av goodwill så kan det bero på att företaget 
antingen förvärvat (IFRS 3.2b) eller avyttrat bolag (IAS 38.112a). Alternativt så har det 
skett förändringar i valutan som ett förvärvat bolag avlägger räkenskaper i (IAS 21.47) 
eller gör företaget en nedskrivning (IAS 36.8). Oavsett ursprunget till förändringen så 
tror vi att tillgången ger ökat utrymme för företagsledningen att med hjälp av kreativa 
redovisningsmetoder manipulera resultatet. Revisorer anser att implementeringen av 
IFRS har gett ökat utrymme att manipulera resultatet med hjälp av goodwill (Pajunen & 
Saastamoinen, 2013, s. 258). Vidare menar de att företagsledningen undviker 
nedskrivningar av goodwill och att kompensations- och bonussystem påverkar valen av 
nedskrivningar (Pajunen & Saastamoinen, 2013, s. 258). 
 
Företagsledningen har incitament att använda sig av olika redovisningsmetoder för att 
skapa en tro om att företagets framtid ser bättre ut än vad den kanske egentligen gör 
(Healy & Wahlen, 1999, s. 370-371; Boatright, 2010, s. 459; Cameran et al., 2014, s. 
292). Incitamenten för att manipulera resultatet kan ligga i att ledningens bonus är 
bunden till aktiepriset (Healy, 1985, s. 85) och att priset går att påverka med hjälp av 
kreativa redovisningsmetoder (Healy & Wahlen, 1999, s. 370-371). Alternativt för att 
behålla, skaffa sig eller inte bryta mot fördelaktiga skuldkontrakt (Healy & Wahlén, 
1999, s. 375). Alves (2013, s. 94) finner ett signifikant positivt samband mellan 
hantering av goodwill och earnings management (hädanefter resultatmanipulering). 
Fallet kan också vara att företaget väljer att skriva ner goodwill allt för mycket för att 
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minska risken att behöva göra det i framtiden (Sevin & Schroeder, 2005, s. 49; Godfrey 
et al., 2003, s. 98). 

 
Figur 1: Goodwill, Immateriella och netto materiella värden som andel av total köpeskilling (med data 
från Gauffin et al., 2015, s. 2). 
 
I ovanstående figur tydliggörs att större delen av köpeskillingen vid rörelseförvärv är 
goodwill. År 2014 utgjorde det 70 procent av köpeskillingen för bolag som förvärvat 
under samtliga år mellan 2005 och 2014. Andelen är dock lägre när man ser till samtliga 
förvärv över perioden då 51 procent är goodwill. Vidare läggs 26 procent av 
köpeskillingen på netto materiella tillgångar för samtliga förvärvande bolag under 2014. 
För bolagen som förvärvat under samtliga år är netto materiella tillgångar endast 10 
procent 2014, vilket innebär att 90 procent av det förvärvade bolagets värde redovisas 
som goodwill och immateriella tillgångar. På grund av att immateriella tillgångar är 
känsliga mot olika estimat när de värderas till verkligt värde krävs det mer arbete för att 
analysera bolag med en högre grad av immateriella tillgångar (Barth et al., 2001, s. 29-
30).  
 
Det finns fall där stora poster av immateriella tillgångar har bidragit till att företag gått 
under (Widiantoro, 2012, s. 11). Ett relevant bolag är Royal Bank of Scotland (RBS) 
som frekvent förvärvade bolag och tillslut redovisade stor goodwill (RBS, 2005, s. 163; 
RBS, 2007, s. 162; RBS, 2009, s. 301). Genom rörelseförvärv ökade värdet av 
redovisad goodwill successivt från 13 miljarder pund år 2003 till 42 miljarder pund år 
2007 (RBS, 2005, s. 163; RBS, 2007, s. 162). Den goodwill som fram till slutet av år 
2007 byggts upp representerade cirka 46 procent av det egna kapitalet som då var 91 
miljarder pund (RBS, 2007, s. 162 & 121). Följande år belastades resultatet med en 
nedskrivning av goodwill på 30 miljarder pund vilket slog hårt mot företaget (RBS, 
2009, s. 301). Konsekvenserna som härleds från RBS aggressiva förvärvsstrategi blev 
stora förluster på 35 miljarder pund år 2008 och totalt drygt 6 miljarder nästkommande 
tre år (RBS, 2009, s. 241; RBS, 2011, s. 307). Nedskrivningen år 2008 bidrog således i 
hög grad till den omfattande förlusten samma år. Detta ledde i sin tur till en statlig 
intervention då staten pumpade in 45 miljarder pund i RBS (Treanor, 2015). Flera andra 
företag har haft likande historier (Dumon, 2008). Vidare finns det även företag som som 
genom dyra företagsförvärv visar snabb tillväxt och vars tillgångar till stor del består av 
immateriella tillgångar såsom patent och goodwill (M. Ewerstrand, personlig 
kommunikation, 3 mars, 2016). 
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Nedskrivning av goodwill ingår inte i ett företags operationella aktiviteter och sådana 
poster är mycket svåra att prognostisera (Fuhrmann, u.å.). Ett företag med mycket 
goodwill är således svårare att värdera för investerare (Barth et al., 2001, s. 29-30). 
Investerare ser inte goodwill likt en tillgång som kommer att öka i värde, utan snarare 
likt en tillgång som kommer att minska i värde (Jennings et al., 1996, s. 530). Men 
enligt Hirschey och Richardson (2002, s. 186-187) ser investerare goodwill som en 
tillgång som relaterar till företagets framtida vinstmöjlighet. Om goodwillposten ökar 
ser investerare det som att vinstmöjligheten kommer öka i framtiden (Hirschey & 
Richardson, 2002, s. 186-187). I linje ligger även resultaten från samma forskares 
senare studie om goodwill (Hirschey & Richardson, 2003). Inledningsvis så under-
reagerar marknaden då företag redovisar en nedskrivning av goodwill men följs av en 
tid med dålig utveckling för aktien (Hirschey & Richardson, 2003, s. 84). En förklaring 
kan vara att investerare inte lägger stor vikt vid nedskrivningen i början men senare 
tolkar nedskrivningen som en indikation på en försämring av resultatförmågan 
(Hirschey & Richardson, 2003, s. 83-84). En tolkning av resultaten från Hirschey och 
Richardson (2002, 2003) är att investerare ser goodwill som indikation på framtida 
vinstmöjlighet där större poster är bättre, men också mer riskfyllda. Ovanstående 
diskussion leder oss in på implikationerna av IFRS och goodwill i samband med 
resultatmanipulering vilket mynnar ut i studiens problemformulering. 
 
1.3 Problemformulering 
Används nedskrivning av goodwill som en metod för resultatmanipulering eller 
föreligger verkliga nedskrivningsfaktorer? 
 
1.4 Syfte 
Studiens övergripande syfte är att utifrån teorin undersöka om resultatmanipulering 
förekommer i samband med goodwill innan och efter implementeringen av IFRS 3. Det 
övergripande syftet besvaras med tre delsyften: (1) att ta reda på om det finns icke-
ekonomiska faktorer som påverkar sannolikheten för nedskrivning av goodwill, (2) att 
undersöka om det med årets räkenskaper går att prognostisera kommande års 
nedskrivning av goodwill samt (3) att examinera vad som påverkar storleken på en 
goodwillnedskrivning. 
 
1.5 Teoretiskt och praktiskt bidrag 
Det praktiska bidraget är framförallt att de slutsatser som vi drar i denna studie kommer 
till användning för intressenter av svenska börsnoterade bolag. Genom en ökad 
förståelse för hur goodwill används så kan aktiva investerare undvika eller söka företag 
med mycket eller lite goodwill. Utöver dessa intressenter kan denna studie även 
användas i utbildningssyfte för att belysa det subjektiva med goodwill. Eftersom 
goodwill inte är någon vanlig tillgång är behovet av en god förståelse vara essentiellt.  
  
Det finns även en samhällsekonomisk nytta med studien då bolag gått under på grund 
av bland annat goodwill. Fallet om RBS belyser det faktum att dåliga företagsförvärv 
kan vara en av de centrala delarna till varför företag går under och i just detta fall 
bekostades av skattebetalarna.  
  
Studien kan även bidra till teorin om resultatmanipulering i Sverige då denna är 
bristfällig och icke uppdaterad. Vi kan genom ett nytt urval därmed bistå med en 
uppdaterad version av hur det ser ut idag. Studien grundar sig i flera teorier om 
finansiering och redovisning, men ämnar inte att skapa nya teorier. Vi vill även visa ur 
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vilka aspekter som IFRS kan anses vara en bättre alternativt sämre standard för 
redovisning. Studiens resultat kan belysa vilka områden och aspekter av problemet som 
är i behov av vidare forskning. 
 
1.6 Avgränsningar 
I studien väljer vi att avgränsa oss till svenska börsnoterade bolag. Vi väljer att göra 
detta då börsnoterade bolag i Sverige idag är tvingade att redovisa enligt IFRS 
redovisningsregler (EG 1606/2002, artikel 4). Vi vill också se om skillnader uppkommit 
i och med övergången från redovisningsrådets rekommendationer till den mer vida 
igenkännbara standarden IFRS. 
  
Att endast använda svensk data i studien motiveras på flera sätt. För det första har våra 
valda modeller redan testats på andra marknader (AbuGhazaleh et al., 2011). Vidare har 
även liknande studier utförts på andra marknader, då framförallt på den amerikanska 
marknaden (Hirschey & Richardson, 2003; Master-Stout et al., 2008; Jennings et al., 
1996; Jordan & Clark, 2011; Beatty & Weber, 2006). Vi anser därför att det är 
intressant att undersöka hur den svenska marknaden förhåller sig till övriga tidigare 
utforskade marknader. Den andra anledningen är åtkomsten av data. Stora delar av 
datamaterialet i denna studie kräver manuell insamling, vilket gör det naturligt att välja 
den svenska marknaden för att minska urvalet och göra datainsamlingen mer hanterbar. 
Studiens datamaterial har ett tidsintervall på 16 år, mellan 2000-12-31 och 2015-12-31. 
Valet av tidsperioden görs främst för att kunna möjliggöra att se skillnader före och 
efter år 2005, då IFRS implementerades. I studien har vi endast fokuserat på förvärvad 
goodwill och inte internt upparbetat goodwill. Valet görs av anledningen att internt 
upparbetad goodwill inte ska inkluderas i räkenskaperna (Sundgren et al., 2013, s. 113; 
IAS 38.48). 
 
1.7 Studiens fortsatta disposition 
 
Kapitel 1.  Inledning innehållande problembakgrund, problemdiskussion och syfte. 
 
Kapitel 2.  Vetenskapsmetodologiska utgångspunkter, etiska aspekter m.m. 
 
Kapitel 3. Teoretisk referensram bestående av goodwill, resultatmanipulering och 

tidigare studier. 
 
Kapitel 4.  Utveckling av hypoteser. 
 
Kapitel 5.  Metod innehållande datainsamling, databearbetning och utveckling av 

modell. 
 
Kapitel 6.  Resultat innehållande deskriptiv statistik och statistiska tester. 
 
Kapitel 7.  Analys och tolkning av empirin utifrån hypoteserna. 
 
Kapitel 8.  Slutsatser som besvarar studien syfte och ger förslag på framtida 

forskning. 
 
Kapitel 9.  Studiens sanningskriterier. 
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2. Metodologi  
I följande kapitel beskrivs metodologin och de vetenskapliga utgångspunkterna i studien 
motiveras. Bryman (2011, s. 22) skriver att kapitlet är viktigt för samhällsforskare, då 
det utgör en kuliss och en grund för forskningen som utförs. Kapitlet innehåller följande 
delar; förförståelse, kunskapssyn, vetenskapligt synsätt & perspektiv, angreppssätt, 
metodval, litteratursökning, källkritik och etik.  
 
2.1 Förförståelse 
Förförståelse går vanligtvis att dela upp i två kategorier, allmän och diagnostisk (Arbnor 
& Bjerke, 1994, s. 182). Den allmänna förförståelsen är de samlade erfarenheterna som 
kunskapsbärarna bär med sig till varje ny undersökningssituation, det kan till exempel 
vara tidigare erfarenheter och kunskaper (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 182). Den 
diagnostiska förförståelsen å andra sidan är i ständig utveckling i en specifik 
undersökningssituation (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 182). Det är de kunskaper som 
förvärvas under studiens gång (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 182). Vi som genomför denna 
studie har en liknande allmän förförståelse. Författarna har läst 7 terminer på 
civilekonomprogrammet vid Umeå Universitet med inriktning mot företagsekonomi. 
Till en början har författarna samma kunskapsbasbas, något som inkluderar kurser inom 
företagsekonomi, nationalekonomi, juridik och statistik. En av författarna har under 
studietiden parallellt utökat sin förförståelse med en kandidatexamen inom 
nationalekonomi och läst ytterligare mer avancerad statistik. Författarna har på 
masternivå valt fördjupningsämne inom redovisning respektive finansiering. 
 
Den förförståelsen som de båda författarna i denna studie har torde inte påverka 
resultatet i någon speciell riktning. Vi är medvetna om att den kan påverka, men den 
kunskapsbas som vi besitter är en god grund till att objektivt genomföra studien. Då vi 
inte ämnar att designa en ny redovisningsstandard utan att endast visa på om och i 
sådana fall i vilken uträckning resultatmanipulering med goodwill används så bör inte 
personliga åsikter återspeglas i resultatet. 
 
För att hitta ett ämne som skulle passa och intressera oss båda två var vi övertygade om 
att många timmar av screening och informationssökning skulle krävas. Dels då vi har 
skilda fördjupningsämnen men även för att våra bakgrunder innan val av 
fördjupningsämnen skiljde sig åt. Vi fann dock ämnet goodwill som intresserar oss båda 
Ämnesvalet medför att vi kan kombinera redovisning och finansiering så att båda 
tillämpar sina kunskaper. Ämnet är också passande i tiden, i och med införandet av 
IFRS. Vi insåg att det gick att utforma en studie för att se skillnader före och efter 
införandet av den nya redovisningsstandarden. Resultatmanipulering är ett frekvent 
debatterat ämne och blir än mer aktuellt då IFRS tillåter marknadsvärdering av 
immateriella tillgångar. Värdering av immateriella tillgångar till marknadsvärde 
möjliggör för subjektiva bedömningar från ledningen då IFRS utgörs av en 
principbaserad redovisning (Marton et al., 2015, s. 367). Intresset för ämnet ökade 
snabbt, speciellt då vi insåg att det faktiskt fanns utrymme för att subjektiva 
bedömningar låg till grund för eventuella nedskrivningar av goodwill. 
 
2.2 Kunskapssyn 
Det finns enligt Wallén (1996, s. 12) två huvudsakliga inriktningar inom 
kunskapssynen, den första är kunskapsteorin eller epistemologi som den även kallas och 
den andra är ontologin. Epistemologi är läran om kunskapens uppkomst, dess art och 
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relationen till verkligheten och riktigheten (Wallén, 1996, s. 12). Ontologi rör frågor om 
vad som verkligen finns (Wallén, 1996, s. 12). 
 
Inom epistemologin finns det bland andra två vanligt förekommande begrepp, 
hermeneutik och positivism (Wallén, 1996, s. 26). Hermeneutiken kallas för förstående 
kunskap och positivismen för förklarande kunskap (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 62). 
Hermeneutiken handlar alltså om tolkning (Arbnor & Bjerke, 1994, s. 62). Wallén 
(1996, s. 33) menar att denna tolkning till exempel kan vara att förstå meddelanden eller 
budskap som är påverkade av störningar. Det kan vara allt ifrån språkfel till 
missuppfattningar, eller på ett djupare plan, att förstå en annan människas livssituation 
(Wallén, 1996, s. 33). Eftersom att den här studien inte tolkar data som är påverkade av 
den sortens störningar är synsättet inte passande för oss, istället används ett 
positivistiskt synsätt. Positivismen går tillbaka till filosofiska diskussioner i början av 
1900-talet, där vetenskapen med positivismen endast sågs att höra till den vetenskapliga 
sfären om det på något sätt gick att prövas empiriskt och på detta sätt verifieras (Wallén, 
1996, s. 26-27). Vidare menar Wallén (1996, s. 27) att även fast den filosofiska 
inriktningen är en avslutad epok finns likheter i dagens positivism. Huvuddragen i 
dagens positivism är vetenskaplig rationalitet, den ska vara empiriskt prövbar och 
förklaringar ska anges i ”orsak-verkan”-termer (Wallén, 1996, s. 27). Positivismen 
passar också denna studie då vi ska vara objektiva. Utomvetenskapliga värderingar är 
inget som ska komma och påverka forskare (Wallén, 1996, s. 27).  
 
Även inom ontologin finns det två vanligt förekommande begrepp, konstruktionen av 
verkligheten kan grunda sig genom konstruktionism eller genom objektivism (Bryman 
& Bell, 2013, s. 42). Vidare menar Bryman (2011, s. 35) att det viktiga i sammanhanget 
är frågan om ”huruvida sociala entiteter kan eller ska uppfattas som objektiva enheter 
som besitter en för de sociala aktörerna yttre verklighet eller om de ska betraktas som 
konstruktioner som bygger på aktörers uppfattningar och handlingar”. 
Konstruktionismen ifrågasätter till exempel att kultur är en på förhand given enhet 
(Bryman & Bell, 2013, s. 43). Synsättets innebörd är att sociala företeelser inte endast 
genererats via ett socialt samspel, utan att dessa sociala företeelser dessutom är under 
ständig revidering (Bryman & Bell, 2013, s.43). Det andra synsättet som också är det 
synsätt som passar den här studien grundar sig i objektivismen. Bryman (2011, s. 36-37) 
menar att objektivismen är en ståndpunkt som säger att de sociala företeelser som vi 
möter i form av yttre fakta är något som ligger utanför vårt intellekt och därför inte kan 
påverka.  
 
2.3 Vetenskapligt synsätt & perspektiv 
Det kan vara av intresse för läsaren att vid vetenskapliga forskningar veta ur vilket 
perspektiv forskarna valt att skriva studien, då personliga värderingar kan återspeglas i 
studien (Bryman & Bell, 2013, s. 52). Även fast forskarna ska vara objektiva, så är det 
näst intill omöjligt att helt och hållet bortse från personliga värderingar (Bryman, 2011, 
s. 43). Även Wallén (1996, s. 17) menar att forskare själva måste ta ställning till 
perspektivet, då det avspeglas i texten. Vissa normer, värderingar och grundläggande 
föreställningar om forskning kan anses som felaktiga av en företrädare, men som sanna i 
empirisk mening av en annan forskare (Wallén, 1996, s. 17). Att redogöra för 
perspektivet kan visa på hur man uppfattar vetenskapliga problem och i sin tur hur 
forskarna väljer att utforma sin metod (Wallén, 1996, s. 17). Vidare menar Bjererld et 
al. (2009, s. 17) att beskrivningen av perspektiv också gör det enklare för läsaren att ta 
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åt sig informationen i texten, samtidigt som det förhindrar att läsaren inte skapar ett eget 
perspektiv i läsande stund. 
 
Intentionen med studien är inte att revidera de rådande ramarna för finansiella rapporter. 
Då vi inte har tid, tillräckliga kunskaper eller resurser att belysa problemen som kan 
uppstå vid redovisningsbehandling av goodwill väljer vi istället att belysa problem som 
kan finnas ur ett annat perspektiv. Vi har därför valt ett användarperspektiv i studien. Vi 
definierar användarna i likhet med Ronen och Yaari (2008, s. 42) och en beskrivning av 
vilka som är användare återfinns i kapitel 3.2.4. Vi vill med denna studie belysa att det 
kan vara av stor vikt att se till de underliggande räkenskaperna i bolagen och att inte 
uteslutande förlita sig på till exempel årets resultat vid investeringar. Förhoppningen är 
att studien ska vara ett hjälpmedel för användarna, såsom intressenter och redan 
existerande aktieägare, att bli medvetna och mer uppmärksamma på att relativt harmlösa 
händelser som en nedskrivning av goodwill egentligen kan vara en produkt av 
företagsledningens opportunistiska beteende (se Hamberg et al., 2011, s. 281-283). 
 
2.4 Angreppssätt 
Inom metodologin är det vanligt att författaren skiljer på studiens angreppssätt, som 
flitigt brukar variera mellan ett induktivt och ett deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 
2013, s. 31). Det deduktiva angreppssättet har sin utgångspunkt i teorin (Bryman & 
Bell, 2013 , s. 34). Utifrån det forskarna vet inom området deducerar forskarna 
hypoteser för test och från hypoteserna observeras resultat som översätts till 
operationella termer (Bryman, 2011, s. 26 & 28). Det induktiva angreppssättet skiljer 
sig åt då utgångspunkten inte är teorin, processen utgår istället från att observationer 
görs och resultat samlas in (Bryman, 2011, s. 26 & 28). Utifrån dessa observationer och 
resultat dras sedan generaliserbara slutsatser som ämnar att skapa nya teorier (Bryman, 
2011, s. 28). I denna studie används ett deduktivt angreppssätt. I den deduktiva metoden 
skapas hypoteser genom att observerbar fakta som härrörs från de faktiska förhållanden 
som ligger till grund för initialvillkoren deduceras (Bryman, 2011, s. 26 & 28). Hartman 
(2001, s. 23) menar att om härledd fakta stämmer med det som observeras så kommer 
hypotesen att bli bekräftad. Om den härledda fakta däremot inte stämmer så kommer 
hypotesen falsifieras (Hartman, 2001, s. 23). 
 
2.5 Metodval 
Inom metodteorin förekommer två dominerande metoder, kvalitativ metod och 
kvantitativ metod (Bryman & Bell, 2013, s. 49). Bryman (2011, s. 40) anser att en 
kvantitativ studie är en passande forskningsstrategi om studien innehåller ett deduktivt 
angreppssätt, positivistiskt synsätt och utgörs av en objektiv verklighet. En kvalitativ 
forskning är passande då ett induktivt angreppssätt, ett tolkande synsätt och den 
ontologiska inriktningen är konstruktionism (Bryman, 2011, s. 40). 
 
I studie används en kvantitativ metod då den baseras på många observationer ur bolags 
årsredovisningar. Det är passande då vi ämnar att undersöka hur företag använder sig av 
goodwill i ett resultatmanipulerande syfte. Vi kan då samla in kvantifierbar data och 
med hjälp av statistikprogram bearbeta datamaterialet för att sedan få fram ett 
analyserbart resultat. Valet att inte göra en kvalitativ studie görs främst för att det krävs 
bättre förkunskap än den vi besitter för att skapa intervjufrågor som svarar mot studiens 
syfte. Att genomföra en kvalitativ studie är även svårt ur ytterligare en aspekt. Studien 
behandlar resultatmanipulering, som visserligen kan vara innanför lagens ramar, men 
något som i mångt och mycket är att anse som oetiskt. En risk som då skulle kunna 



 9 

uppstå är att vi vid eventuella intervjuer fått svar som inte är helt och hållet 
sanningsenliga trots konfidentiell underskrift från vår sida. 
 
2.6 Litteratursökning 
Till en början gör omfattande sökningar i olika databaser för att skapa en bättre 
förståelse för goodwill, det nya och det gamla regelverket för koncernredovisning i 
Sverige, resultatmanipulering samt stålbad. Vidare görs litteratursökningar i söktjänsten 
som biblioteket vid Umeå Universitet tillhandahåller. 
 
I litteratursökningen används många sökord i olika kombinationer, och några av dessa 
är bland andra: goodwill, impairment, write-offs, accounting, nedskrivning, earnings, 
quality, management, smoothing, income smoothing, resultatmanipulering, corporate 
governance, IFRS, US GAAP, IFRS 3, IAS 36, SFAS 142, big bath accountning, 
stålbad, agency theory, VD, VD-byte, CEO, change in CEO, fair value och verkligt 
värde. 
 
Litteratursökningen bringade oss många uppsatser, artiklar i media och artiklar 
publicerade i fackgranskade tidskrifter, allt från kända forskares egna verk till 
studentuppsatser av varierande kvalitet. Att använda studentuppsatser har varit ett 
hjälpmedel och ett bra komplement till litteratursökning. Studentuppsatser som 
behandlar liknande ämnen används som inspiration för att finna relevanta vetenskapliga 
artiklar som kan anses vara trovärdiga. Vi har i största möjliga mån, vid en 
andrahandsreferering valt att försöka finna primärkällan inom området. Detta har lett till 
att vissa källor i studien är att betrakta som äldre. Många av dessa studier har icke desto 
mindre en förstärkt relevans samt tillförlitlighet då nyare forskningsartiklar har hänvisat 
till de äldre eller valt att replikera studien och använt samma modell. I 
litteratursökningen framgick det att resultatmanipulering genom till exempel 
vinstutjämning och stålbad som exempel ofta diskuteras i samband med goodwill. 
 
2.7 Källkritik 
Vid akademiska uppsatser anser Ejvegård (2009, s. 71) att författare ska ställa fyra krav 
på de källor som man använder sig av. Ejvegård (2009, s. 71) påpekar att det aldrig går 
att vara nog försiktig när källorna övervägs. De fyra kraven är att ett äkthetskrav, ett 
oberoendekrav, ett färskhetskrav samt att ett samtidighetskrav föreligger (Ejvegård, 
2009, s. 71-73). 
 
När äktheten bedöms så ifrågasätts om materialet är äkta (Ejvegård, 2009, s. 71). Enligt 
Ejvegård (2009, s. 71) ska man bland annat ska överväga om det kan föreligga 
förfalskningar på materialet. Vidare ska författarna se till ett oberoendekrav, 
primärkällor är att föredra framför sekundärkällor, det är därför viktigt att ta reda på 
varifrån uppgifter samt fakta kommer ifrån (Ejvegård, 2009, s. 71). Vidare menar 
Ejvegård (2009, s. 71) att fakta som förkortas ned, ibland kan tas ur sitt sammanhang 
och således återge informationen felaktigt. Det tredje kravet som bör ställas är ett 
färskhetskrav (Ejvegård, 2009, s. 72). Ejvegård (2009, s. 72) anser att seriösa forskare 
ska läsa och vara medveten om vad som tidigare publicerats inom forskningsämnet. Han 
påpekar att det i de flesta fall därför är bättre att vända sig till nyare publikationer, då 
den bör vara mer innehållsrik på fakta, samt vara mer uppdaterad (Ejvegård, 2009, s. 
72). Det sista kravet är samtidighetskravet, vilket i alla situationer inte kan tillämpas 
strikt (Ejvegård, 2009, s. 73). Huvudregeln är dock att glömskefaktorer och 
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förståelsefaktorer ska iakttas, då en bok ofta kan vara mer adekvat om boken tillkommit 
i nära anslutning till händelserna (Ejvegård, 2009, s. 73). 
 
För att bibehålla oberoendekravet skapar vi en teoretiskt referensram som i största grad 
bygger på vetenskapliga artiklar och där största delen utgörs av primärkällor. De går här 
att anta att de valda artiklarna har genomgått granskning innan publikation. Större delen 
av referenserna är dessutom hämtade från accepterade databaser som nås via Umeå 
universitetsbibliotek, vilket stärker äktheten. Vi har i åtanke att välja nyare studier före 
gamla för att bibehålla färskhet i den teoretiska referensramen. Det går att diskutera 
huruvida vi egentligen lägger fokus på det samtidighetskrav som Ejvegård (2009, s. 73) 
nämner eller ej. Men eftersom vi använder artiklar som utgår från kvantifierbar data 
som samlats in i samband med händelsen anser vi att någon större vikt vid yrkandet om 
samtidighet inte krävs. Däremot är de övriga tre kraven uppfyllda, där de flesta 
studierna genomgått grundlig granskning vilket ytterligare motiverar valet av att lägga 
mindre vikt på samtidighetskravet. 
 
Kritik går att rikta mot att några av artiklarna baseras på marknader där IFRS inte gäller 
som redovisningsstandard. Artiklarnas data baseras istället på börsnoterade bolag på den 
amerikanska marknaden, där betydligt fler studier utförts (Hirschey & Richardson, 
2003; Master-Stout et al., 2008; Jennings et al., 1996; Jordan & Clark, 2011; Beatty & 
Weber, 2006). I USA är det US GAAP som är det gällandet reglementet (Penman, 
2013, s. 33). De båda redovisningsstandarderna IFRS och US GAAP har dock många 
likheter, bland annat vid hantering av goodwill, vilket gör valet av artiklar mer befogat 
(Fabian & Bachman, 2016, s. 45-48). Det går att rikta kritik mot valet att inkludera en 
muntlig källa, men denna person jobbar på ett oberoende investmentbolag och vi 
bedömer källan som trovärdig. Informationen från källan används endast för att 
introducera läsaren till ämnet och är således ingen information som är materiell för 
metod, empiri, analys eller slutsatser. 
 
Gällande genomgången av teorikapitlet där IFRS i stor utsträckning diskuteras, så läggs 
stor försiktighet vid återberättande av paragrafernas innebörd. Detta görs för att 
paragraferna ska vara objektivt återberättade samt att inga egna tolkningar i vidare steg 
ska påverka studiens resultat. 
 
2.8 Etik 
Bryman (2011, s. 127) menar att det ofta är frustrerande att överväga etiska aspekter, då 
många författare åtskiljer vad som är och inte är att betrakta som godtagbart vid 
samhällsvetenskaplig forskning. Vi väljer att utgå från Brymans (2011) etiska principer 
i studien då han är en erkänd författare inom metodologi. Etiska principer rör 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (Bryman, 
2011, s. 131-132). Informationskravet kräver att studiens deltagare informeras om 
studiens syfte, vilka delar dem är delaktiga i samt att de har rätt att avsluta sitt 
deltagande i studien (Bryman, 2011, s. 131). Vidare menar Bryman (2011, s. 132) att 
samtyckeskravet ämnar att ge undersökarna bestämmanderätt om de vill deltaga i 
studien. Konfidentialitetskravet syftar till att deltagarnas uppgifter som sedan används, 
ska användas konfidentiellt så att inga obehöriga får tillgång till informationen 
(Bryman, 2011, s. 132). Dessutom så ska de insamlade uppgifterna endast användas till 
den del forskningen berörs och inte utnyttjas på annat sätt (Bryman, 2011, s. 132).  
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Då all använd data i studien är offentliga handlingar har inte lika stor beaktning krävts 
för de nämnda principerna. Större försiktighet hade krävts om studien istället hade 
utförts kvalitativt med hjälp av korrenspondeter i intervjuer eller enkäter, speciellt 
eftersom det berörda ämnet i sig går att se som oetiskt. I själva verket har materialet 
som ligger till grund för de statistiska testerna i denna studie endast sammanställts från 
olika databaser och årsredovisningar, datamaterialet är därför enkelt att kontrollera, eller 
genomföra en replikering av denna studie om så önskas. 
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3. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången kommer vi inledningsvis ge en utförlig redogörelse av goodwill 
och begreppet resultatmanipulering. Därefter presenteras en beskrivning av delar av 
den tidigare forskning som utförts på området och en mer ingående beskrivning på de 
studier vi ämnar att replikera. Kapitlet mynnar ut i studiens hypotesformuleringar. 
 
3.1 Goodwill 
I följande avsnitt av litteraturgenomgången beskrivs det gamla reglementet från 
redovisningsrådets rekommendationer och det nya reglementet IFRS, avgränsat till 
goodwill. 2005 var, som tidigare nämnt, året då IFRS infördes som standardreglemente 
för börsnoterade bolag i Sverige. Skillnaden mellan intern och förvärvad goodwill 
diskuteras. Vidare redogörs det för genomförandet av testet för nedskrivningsbehov. 
 
3.1.1 Introduktion av goodwill 
Goodwill kan initialt vara ett svårt begrepp att förstå och då det är essentiellt att förstå 
vid vidare läsning av denna studie redogör vi nedan för vad goodwill är. Det har genom 
årens lopp uppkommit många definitioner av goodwill. Yang (1927) citerad i Bloom 
(2013, s. 28) definierar goodwill som “the present worth or capitalized of the estimated 
future earnings of an established enterprise in excess of the normal that it might be 
reasonably assumed would be realized by a similar undertaking established new” som 
går att jämföra med Jennings et al. (2001, s. 20) som definierar det som “Goodwill, the 
difference between the value of a company's ownership interest and the fair value of its 
identifiable net assets, represents competitive advantages that are expected to enable 
the company to generate earnings in excess of a "normal" return on investment”. 
Definitionerna är olika, även fast det går att tyda att de båda definitionerna syftar till 
ungefär samma saker. Sundgren et al. (2013, s. 113) anser att det i teorin inte finns 
någon glasklar definition av goodwill, vilket kanske är det som gör det svårt att initialt 
förstå vad goodwill är. Enligt IFRS ska goodwill redovisas som en tillgång, värdet ska 
reflektera de framtida ekonomiska fördelar som väntas från andra förvärvade tillgångar i 
ett rörelseförvärv som inte är enskilt identifierade och separat redovisade (IFRS 3, 
bilaga A). 
 
Goodwill är i enkel mening den del av priset som vid förvärv som överstiger det 
förvärvade företagets tillgångar och övertagna skulder (IFRS 3.32). Goodwill beräknas 
enligt två metoder, partiell-goodwill metoden eller full-goodwill metoden (Lönnqvist, 
2012, s. 95). Partiell-goodwill metoden innehåller endast majoritetens ägarandel av 
goodwill, vid full-goodwill redovisas också minoritetsintresset även om mindre än 100 
procent av aktierna har förvärvats (Lönnqvist, 2012, s. 95). IFRS 3 har sin utgångspunkt 
i att full-goodwill metoden ska användas enligt punkt 32 och 33. Då goodwill inte 
ensamt genererar kassaflöden, så är nästa steg i processen att koppla goodwill till en 
kassagenererande enhet (KGE). ”En kassagenererande enhet är den minsta 
identifierbara grupp av tillgångar som vid en fortlöpande användning ger upphov till 
inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av andra tillgångar eller grupper av 
tillgångar” (IAS 36.6). 
 
Det går i praktiken att urskilja två sorters goodwill, internt upparbetad goodwill och 
förvärvad goodwill (Sundgren et al., 2013, s. 113). Internt upparbetat goodwill utgörs av 
något som successivt blivit upparbetat inom företaget, såsom god image hos 
konsumenter eller det goda ryktet företaget har (Sundgren et al., 2013, s. 113). 
Förvärvad goodwill, som den här studien fokuserar på, är “skillnaden mellan det pris ett 
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företag betalar vid ett företagsförvärv, och det förvärvade företagets nettotillgångar 
värderade till verkligt värde” (Sundgren et al., 2013, s. 113). Förvärvad goodwill ska 
redovisas som en tillgång i balansräkningen (IFRS 3.32), till skillnad mot internt 
upparbetat goodwill som inte får redovisas som en tillgång (IAS 38.48). Anledningen 
till det är att intern goodwill inte kan beräknas på ett pålitligt sätt, då komponenterna 
som internt upparbetat goodwill utgörs av inte är identifierbara och avskiljbara 
(Sundgren et al., 2013, s. 113). 
 
3.1.2 Från Redovisningsrådets rekommendationer till IFRS 
Tidigare var de svenska redovisningsreglerna baserade på Årsredovisningslagen (ÅRL), 
som krävde att en årsredovisning skulle upprättas (Axelman et al., 2003, s. 9). ÅRL var 
baserad på Europeiska gemenskapens 4:e och 7:e direktiv, där direktiven syftar till att 
de finansiella rapporterna ska vara utformade på samma sätt i EU (Axelman et al., 2003, 
s. 9). Svenska noterade börsbolag behövde också följa Redovisningsrådets 
rekommendationer, som till stor del överensstämde med de nuvarande reglerna 
IAS/IFRS. Reglerna var emellertid justerade för att överstämma med god 
redovisningssed i Sverige (Axelman et al., 2003, s. 9). En av de större skillnaderna för 
svenska redovisningsregler jämtemot IAS/IFRS var tillämpning av 
marknadsvärderingar, då det tidigare inte var tillåtet enligt ÅRL (Axelman et al., 2003, 
s. 10-11). Hamberg et al. (2011, s. 277) påpekar att IFRS 3, som behandlar 
rörelseförvärv, enligt 93,3 procent av firmorna som började tillämpa IFRS, var den 
största förändringen för de finansiella rapporterna. 
 
Europaparlamentet beslutade 2002 att alla noterade europeiska bolag från och med 2005 
skulle tillämpa samma internationella redovisningsstandard, i folkmun känt som IFRS 
(EG 1606/2002, artikel 4). För onoterade bolag är IFRS inte ett tvingande regelverk då 
kostnaden för att tillämpa IFRS, i regel, överstiger nyttan med stor marginal 
(Edenhammar et al., 2015, s. 28). Det primära syftet med införandet av IFRS och IAS 
var att öka jämförbarheten företagen emellan, detta för att underlätta ekonomisk och 
finansiell integration i hela EU (Wennberg & Carlsson, 2006, s. 2). Wennberg och 
Carlsson (2006, s. 2) hävdar att införandet av nya regler initialt är dyrt och kan vara 
trubbigt då reglerna är anpassade att vara branschöverskridande. Såklart finns det även 
positiva aspekter med de nya reglerna till exempel att det blir lättare för investerare att 
värdera bolag i olika länder (Wennberg & Carlsson, 2006, s. 2). En skillnad för de 
svenska bolagen var att reglerna för värdering till verklig värde av tillgångar och 
skulder blev lättare att tillämpa (Wennberg & Carlsson, 2006, s. 2). Att värdera 
tillgångar och skulder till verkligt värde skapar både för och nackdelar (Sundgren, 2013, 
s. 244). Pennman (2007, s. 33) menar att många ofta ser det som att det verkliga värdet 
visar den sanna ekonomiska substansen och att verkligt värde introducerar volatilitet. 
Vidare påpekar han att det därför är viktigt att ha i åtanke vem rapporten är till för, 
verkligt värde kan till exempel vara till fördel för en aktieägare men en nackdel för dess 
borgenär (Penman, 2007, s. 34). 
 
3.1.3 Test av nedskrivningsbehov 
Som tidigare nämnt så är det inte längre tillåtet att under en bestämd tidsperiod skriva 
av goodwill i enlighet med en linjär metod. De tidigare reglerna tillät företagen att 
skriva av goodwill under 5-årsperiod (Redovisningsrådet, 2000, 1:96; 
Årsredovisningslagen, 4:2-4). IFRS ställer istället krav på att företagen på årsbasis 
genomför ett så kallat test av nedskrivningsbehov (IAS 36.10). Testet går ut på att 
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undersöka om det bokförda värdet kvarstår, samt om det bokförda värdet är lika med 
återvinningsvärdet (IAS 36.8). Processen för nedskrivningstestet återfinns i figur 2. 

 
Figur 2: Processen vid test av nedskrivningsbehov 
 
Återvinningsvärdet beräknas på två sätt, nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet2, 
där det högsta av de två används (IAS 36.22). Nyttjandevärdet beräknas som skillnaden 
mellan in- och ut-betalningar som tillgången förväntas att generera efter att det har 
diskonterats (IAS 36.31). Att denna beräkningsmetod bygger på en del subjektiva 
bedömningar för bland annat diskonteringsränta (IAS 36.134), är en anledning till att 
goodwill är ett frekvent debatterat ämne (se Hamberg et al., 2011; AbuGhazaleh et al., 
2011). Företagen måste därför lämna vissa upplysningar i årsredovisningen om hur 
beräkningarna är utförda (IAS 36.134). Uppskattningar som används för att att beräkna 
återvinningsvärdet återfinns i IAS 36 punkt 134, där det bland annat står att ska lämna 
uppgifter om använd tillväxttakt och diskonteringssats. Den andra beräkningsmetoden 
är nettoförsäljningsvärdet (IAS 36.18). Nettoförsäljningsvärdet beräknas som det pris 
tillgången kan säljas till subtraherat med de kostnader som uppkommer vid 
försäljningen (IAS 36.22). 
 
I IAS 36 punkt 80 beskrivs hur goodwill ska fördelas på en kassagenererande enhet eller 
grupp av enheter enligt “När nedskrivningsbehov prövas ska goodwill som förvärvats i 
ett rörelseförvärv, från och med förvärvstidpunkten, fördelas på var och en av 
förvärvarens kassagenererande enheter, eller grupper av kassagenererande enheter, 
som väntas bli gynnande av synergierna i förvärvet, vare sig andra tillgångar eller 
skulder i det förvärvade företaget fördelas på dessa enheter eller grupper av enheter 
eller ej”. Eftersom att beräkningar av återvinningsvärde kan byggas på framtida 
kassaflöden ska goodwill kopplas till en kassagenerande enhet, anledningen till att det 
kopplas till en kassagenererande enhet är att goodwill själv inte kan ge upphov till 
intäkter (IAS 36.81). När testet genomförs beräknas återvinningsvärdet på den separata 
tillgången (IAS 36.22). Visar testet att återvinningsvärdet av den kassagenererande 
enheten är lägre än det redovisade värdet skrivs goodwillvärdet ned först, sedan minskas 
redovisat värde för goodwill som är kopplad till övriga tillgångar i proportion till dess 
redovisade värde (IAS 36.104).  
 
3.2 Resultatmanipulering 
I följande avsnitt av litteraturgenomgången beskrivs begreppet resultatmanipulering. En 
genomgång av olika definitioner följer då många forskare genom åren definierat 
resultatmanipulering på olika sätt. Därefter redogörs de marknadsförhållanden som 
krävs för att resultatmanipulering ska vara möjlig. Vidare beskrivs olika incitament till 
resultatmanipulering och slutligen diskuteras aktörerna i processen.  
 

                                                
2 Nettoförsäljningsvärdet är det verkliga värdet minus försäljningskostnader för en tillgång eller 
kassagenererande enhet. 
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3.2.1 Introduktion av resultatmanipulering 
Healy och Wahlen (1999, s. 368) menar att resultatmanipulering är något som 
förekommer då företagsledningen medvetet använder metoder som strukturerar 
transaktioner för att påverka de finansiella rapporterna. Detta för att vilseleda aktieägare 
om företagets underliggande ekonomiska situation eller för att påverka 
kontraktsrättsliga frågor som kan hanteras med hjälp av redovisning (Healy & Wahlen, 
1999, s. 369). Företagsledningen antas ha flera incitament till att manipulera resultatet 
(Healy & Wahlen, 1999, s. 370). Det kan vara för att nå uppsatta mål och erhålla 
bonusar, nå analytikers förväntningar eller ett högre aktiepris (Healy & Wahlen, 1999, s. 
370-371). Företaget antas också ha incitament att manipulera resultatet, då det kan leda 
till lägre kapitalkostnad eller lättare access till lån (Boatright, 2010, s. 459). Boatright 
(2010, s. 460) menar också att företag ibland använder resultatmanipulering för att 
jämna ut vinster till att vara stabila över tid. Företag kan använda sig av denna metod då 
investerare har önskemål om förutsägbara vinster och tillväxt (Cameran et al., 2014, s. 
292). Det finns flera definitioner av resultatmanipulering och många utgår från att 
resultatet manipuleras av företagsledningen men motivet, utsträckningen och 
konsekvenserna av manipuleringen skiljer definitionerna åt. 
 
Healy och Wahlen (1999, s. 368) definierar resultatmanipulering som ”Earnings 
Management occurs when managers use judgement in financial reporting and in 
structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders 
about the underlying economic performance of the company or to influence 
contractional outcomes that depend on reported accounting numbers”. Healy och 
Wahlen’s (1999, s. 368) definition menar att företagsledningen använder sig av kreativa 
redovisningsmetoder för att vilseleda intressenter av företagets finansiella rapporter och 
på så sätt nå önskvärda resultat. En annan förklaring ges av Schipper (1989, s. 92) som 
definierar resultatmanipulering som ”Disclosure management, in the sense of a 
purposeful intervention in the external financial reporting process, with the intent of 
obtaining some private gains (as opposed to say, mearly facilitating the neutral 
operation of the process)”. Schipper (1989, s. 92) menar att det finns incitament att 
manipulera resultatet för att nå personliga vinster. Det kan vara mycket kostsamt, sett 
till ledningens kompensation, när ledningen misslyckas att åstadkomma vinster som når 
upp till en viss förväntad nivå (Mohanram, 2003, s. 2). En skillnad mellan dessa två 
definitioner är att i första definitionen används resultatmanipulering för att gynna både 
företaget i sig och enskilda individer medan bara enskilda individer gynnas enligt den 
andra. Något som kan gynna företaget är att manipuleringen av resultatet får dem att 
framstå som bättre än vad de egentligen är och på så sätt kan företaget motverka att 
bryta mot gynnsamma avtal (Healy & Wahlen, 1999, s. 380). Resultatmanipulering kan 
också ske utan att det finns strategiska incitament då Mohanram (2003, s. 1) definierar 
resultatmanipulering som ”The intentional misstatement of earnings leading to bottom 
line numbers that would have been different in the absence of any manipulation. When 
managers make decisions not for strategic reasons, but solely to change earnings, one 
can consider that to be earnings management”. Även om den sista definitionen inte 
nämner anledningar till manipulering så anser vi att den kan tolkas i likhet med de två 
första. Dessa tre definitioner tillsammans tyder på att personliga vinster och/eller vinster 
för företaget är anledningar till att justera resultatet med de medel som finns tillgängliga 
och som är lagliga. 
 
Det finns utöver ovanstående förklaringar flera till. En beskrivning av hur, och till vilka 
områden, definitionerna kan appliceras ges av Ronen och Yaari (2008, s. 25) som 
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klassificerar förklaringarna i tre olika sektioner. Definitionerna delas in i en vit, en grå 
och en svart sektion (Ronen & Yaari, 2008, s. 25). I den vita sektionen används 
flexibiliteten i lagar för att välja en redovisningsmetod som reflekterar den 
informationen om framtida kassaflöden som ledningen besitter (Ronen & Yaari, 2008, 
s. 25). I denna sektion uppnår ledningen fördelar genom valet av redovisningsmetod. 
Den vita sektionen klassas som förmånlig eftersom den ökar transparensen i finansiella 
rapporter (Ronen & Yaari, 2008, s. 26). Den grå sektionen av vinstmanipulering handlar 
om ledningens val av (laglig) redovisningsmetod för att enbart maximera ledningens 
nytta, eller en redovisningsmetod som på ett effektivt sätt maximerar nyttan för hela 
företaget (Ronen & Yaari, 2008, s. 25). Sektionen där ledningen reducerar eller 
förvränger transparensen av företagets finansiella rapporter genom olika tekniker kallas 
den svarta sektionen (Ronen & Yaari, 2008, s. 25). Den svarta sektionen är den grövsta 
då den inkluderar olagliga tekniker och bedrägerier (Ronen & Yaari, 2008, s. 25).  
 
Ronen och Yaari (2008, s. 25) inkluderar definitionerna av Schipper (1989, s. 92) samt 
Healy och Wahlen (1999, s. 368) i den svarta sektionen även om gränsen mellan 
vinstmanipulering och bedrägeri är ytterst tunn i denna beskrivning. Ronen och Yaari 
(2008, s. 26) beskriver alltså resultatmanipulering som bedrägerier, vilket är olagligt. 
Men detta är dock (enligt oss) ytterst konservativt, vilket får oss att ifrågasätta deras 
beskrivning. Vi anser att beskrivningen av de olika sektionerna är bra, men att 
definitionerna felaktigt sorterats. 
 
I sektionerna som beskrivs ovan används olika former av redovisningsmetoder för att 
uppnå ledningens mål. En beskrivning och klassificering av dessa redovisningsmetoder 
ges av Dechow och Skinner (2000, s. 238-239). Metoderna delas upp i fyra grupper med 
avseende på vilken effekt metoden har på de finansiella rapporterna. 
 
Konservativ: Överskattning av nedskrivningar och tar tidigt upp kostnader för 
forskning, utveckling och marknadsföring, metoden följer GAAP (Dechow och Skinner, 
2000, s. 239). Metoden underskattar vinst och tillgångar men överskattar skulder vilket 
leder till ökad lönsamhet i framtiden (Penman, 2013, s. 557). 
 
Neutral: Vinsten som uppkommer i en normal process, metoden följer GAAP (Dechow 
och Skinner, 2000, s. 239). Metoden leder till förväntad avkastning på eget kapital och 
ingen residualvinst på investeringar (Penman, 2013, s. 557). 
 
Aggressiv: Accelererat upptagande av försäljning och förskjuter kostnader för 
forskning, utveckling och marknadsföring, men metoden följer GAAP (Dechow och 
Skinner, 2000, s. 239). Aggressiv redovisning kallas även för kreativ/innovativ 
redovisning (Investopedia, u.å.). Metoden går att likställa med den liberala 
redovisningen som beskrivs av Penman (2013, s. 557). Under liberal redovisning skrivs 
tillgångarna antingen upp eller så undviks en nedskrivning när den bör skrivas ned 
(Penman, 2013, s. 557). 
 
Vilseledande: Tar upp och skapar fiktiva försäljningar och överskattar varulager genom 
att skapa fiktiva varulager, metoden strider mot GAAP (Dechow & Skinner, 2000, s. 
239). Metoden kallas ibland “cooking the books” (Investopedia, u.å.). 
 
De första tre grupperna av redovisningsmetoder involverar de metoder som är lagliga 
enligt GAAP (Dechow & Skinner, 2000, s. 239) och resultatmanipulering kan 
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förekomma i dessa. Den fjärde gruppen involverar olagliga metoder och ses som 
bedrägeri (Dechow & Skinner, 2000, s. 239). Dechow & Skinner (2000, s. 239) skiljer 
dessa grupper åt, men i praktiken kan gränsen mellan resultatmanipulering och 
bedrägeri anses vara tunn. Penman (2013, s. 610) anser att man ska ta hänsyn till 
immateriella tillgångar som påverkas av förväntningar vid granskning för manipulering. 
Vidare menar Penman (2013, s. 612) att just nedskrivningar är ett ökänt exempel. 
 
Baserat på ovanstående genomgång av definitioner så utgår vi i denna studie från 
definitionen av Schipper (1989, s. 92). Definitionen anser vi beskriver 
resultatmanipulering på ett bra sätt då den fångar de breda aspekterna av fenomenet. 
Vidare kommer denna studie utgå från den gråa sektionen eftersom vi antar att 
ledningen följer de lagar som finns, även om Ronen och Yaari (2008, s. 26) placerar 
Schipper’s (1989, s. 92) definition i den svarta sektionen. 
 
3.2.2 Förhållanden 
För att resultatmanipulering ska kunna ske krävs det enligt Richardsson (2000, s. 325) 
att informationsasymmetri förekommer mellan ledningen och intressenter. Richardsson 
(2000, s. 344) fann ett samband där resultatmanipulering ökade med graden av 
informationsasymmetri. Dechow och Skinner (2000, s. 237) argumenterar för att 
periodiseringar är en viktig del av resultatmanipulering, men att det är viktigt att skilja 
mellan resultatmanipulering och vanligt lämpliga periodiseringsmetoder. Vidare 
beskriver Dechow och Skinner (2000, s. 237) att det viktigaste målet med 
periodiseringar är ”to help investors assess the entity’s economic performance during a 
period through the use of basic accounting principles such as revenue recognition and 
matching”. Periodiseringar handlar främst om att matcha intäkter mot kostnader och 
redovisa posterna i rätt period (Marton et al., 2015, s. 27).  
 
Det finns två olika typer av periodiseringar, godtyckliga och icke godtyckliga (Schipper, 
1989, s. 98). Skillnaden mellan de två är till vilken grad de kan påverkas av ledningen 
(Schipper, 1989, s. 100). Ledningen måste följa lagar och är kontrollerade av revisorer 
(Marton et al., 2015, s. 367). De periodiseringar som inte kan påverkas av ledningen är 
de icke godtyckliga (Schipper, 1989, s. 100). De godtyckliga periodiseringarna kan 
användas för resultatmanipulering, men denna manipulering kan också förekomma för 
att på ett bättre sätt reflektera den sanna ekonomiska utvecklingen av företaget i dess 
finansiella rapporter (Healy & Wahlen, 1999, s. 366). 
 
För att resultatmanipulering ska kunna ske krävs det att marknaden inte är effektiv 
(Stolowy & Breton, 2004, s. 9). På en effektiv marknad flödar informationen fritt, tolkas 
rätt och inkorporeras i priset av mottagarna (Stolowy & Breton, 2004, s. 9). 
Intressenterna av informationen skulle då veta att ledningen manipulerat resultatet och 
justeringar skulle göras för att revidera informationen som ledningen presenterat 
(Stolowy & Breton, 2004, s. 9). Under dessa förhållanden skulle resultatmanipulering 
inte ha någon effekt, förutom då transaktioner inte uppfattas av intressenterna (Stolowy 
& Breton, 2004, s. 9). 
 
3.2.3 Incitament 
Incitamenten för att manipulera resultatet handlar främst om monetära belöningar, men 
kan också finnas då bolaget hotas av regelmässiga interventioner (Healy & Wahlen, 
1999, s. 370). Healy och Wahlen (1999, s. 370) skiljer mellan tre olika typer av 
incitament som kan komma att påverka vinstmanipuleringen: (1) capital market 
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expectations and valuation; (2) contracts written in terms of accounting numbers; och 
(3) anti-trust or other government regulation. 
 
(1) Capital market expectations and valuation handlar om till vilken grad som 
informationen i årsredovisningen används av investerare och analytiker när de värderar 
aktien vilket kan skapa incitament för ledningen att manipulera resultatet för att påverka 
kortsiktig aktieavkastning (Healy & Wahlen, 1999, s. 370-371). Healy och Wahlen 
(1999, s. 371) går även, med stöd av tidigare studier, in på att det finns incitament då 
ledningen ämnar att överträffa analytikernas förväntningar om vinsten. 
 
(2) Contracting motivations relaterar till företagen har fler intressenter än enbart 
aktieinvesterare (bland annat långivare) och att kontrakten med dessa ofta påverkas av 
företagets resultat och finansiella ställning (Healy & Wahlen, 1999, s. 375). Ledningen 
har då incitament att manipulera resultatet för att kunna förhandla sig till mer 
fördelaktiga villkor eller för att undvika att bryta mot villkoren i kontraktet (Healy & 
Wahlen, 1999, s. 375). 
 
(3) Anti-trust or other govenrnmental regulation relaterar till statens krav på bolag. 
Detta gäller främst banker och andra finansiella institutioner (Healy & Wahlen, 1999, s. 
377-378). Cheng et al. (2011) undersöker sambandet mellan resultatmanipulering och 
belöningssystem i banker mellan 1994-2007. De fann att det inte är mer sannolikt att 
banker med ett belöningssystem som är kopplat till aktiepriset reviderar upp resultatet 
(Cheng et al., 2011, s. 346). Däremot fann de ett positivt samband för banker som hotas 
av regelmässiga interventioner (Cheng et al., 2011, s. 346). 
 
3.2.4 Processen 
Även fast det med hjälp av goodwill endast går att minska resultatet (IAS 36.117) så 
framgår det av föregående beskrivningar att resultatmanipulering kan ske på andra sätt 
för att både öka och sänka vinsten. 
 
Aktörerna 
Ronen och Yaari (2008, s. 41) redogör för tre huvudgrupper av aktörer som finns 
närvarande på spelplanen för resultatmanipulering. (1) Ledningen, (2) vanliga 
användare och (3) övervakare. 
 
Ronen och Yaari (2008, s. 42) beskriver processen av resultatmanipulering med 
utgångspunkt i de olika aktörerna. Den finansiella rapporten är en produkt av ledningen 
som på grund av optioner och bonus har incitament att påverka vinster och kassaflöden 
(Ronen & Yaari, 2008, s. 42). Den finansiella rapporten brukas av både vanliga 
användare och övervakare som baserar sina beslut på vad som står i den finansiella 
rapporten vilket i sin tur påverkar måtten som ledningens bonus baseras på (Ronen & 
Yaari, 2008, s. 42). Exempel på vanliga användare är aktieinvesterare, långivare och 
regelsättare (Ronen & Yaari, 2008, s. 42). Investerare beslutar om de ska investera i 
företaget baserat på vad som står i den finansiella rapporten och långivare baserar 
låneräntan utifrån företagets förmåga att betala tillbaka sina lån (Ronen & Yaari, 2008, 
s. 42). Under typen vanliga användare återfinns reglerarna/regelsättarna, och deras roll i 
spelet är speciell eftersom de utöver vanliga användare även är övervakare, domare och 
regelsättare (Ronen & Yaari, 2008, s. 43). För att förstå varför regelsättarna har en 
viktig roll inom processen refererar Ronen och Yaari (2008, s. 43) till tre forskare som 
undersöker vinster i bolag och kommer fram till att flera bolag misslyckas med att 
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generera vinster som når upp till ett resultatmål efter det att nya regler implementerades. 
Detta visar på att det finansiella rättssystemet är en viktig komponent i processen för 
resultatmanipulering (Ronen & Yaari, 2008, s. 42). Komponenten är också en del av vår 
studie eftersom vi vill se om tillämpandet av marknadsvärderingar vid rörelseförvärv 
(IFRS 3) inneburit en större möjlighet för resultatmanipulering, vilket direkt går att 
koppla till studiens huvudsyfte. 
 
Ledningen 
Styrelsen håller, enligt 4 §, kap. 8 i Aktiebolagslagen (SFS 2005:551), i det yttersta 
ansvaret för de finansiella rapporterna som företaget publicerar. Finansiella rapporter 
ska, enligt regler, reflektera bolagets finansiella prestation över en viss tidsperiod och 
den finansiella ställningen i slutet av denna period (IAS 1.9). Även om styrelsen har det 
yttersta ansvaret så tar ledningen de operativa och finansiella besluten som bland annat 
rör investeringar, budgetering och utformandet och implementeringen av 
bolagsstrategier (Ronen & Yaari, 2008, s. 58). Ledningen får i denna process ett 
informationsövertag gentemot de utomstående aktörerna såsom aktieägare och långivare 
(Ronen & Yaari, 2008, s. 58). Med detta informationsövertag kan ledningen köpa eller 
sälja aktier i rätt tidpunkt och på så sätt göra kortsiktiga vinster som inte alltid gynnar 
aktieägarna (Ronen & Yaari, 2008, s. 58). Utöver handel med aktier kan ledningen 
utnyttja exklusiva förmåner som företaget erbjuder, detta för att motivera ledningen att 
prestera bättre (Ronen & Yaari, 2008, s. 61). Men det är inte alltid som ledningen 
presterar bättre, istället kan förmånerna utnyttjas utan att ledningen effektivt bidrar till 
företagets och aktieägarnas intressen (Ronen & Yaari, 2008, s. 62). 
 
När ledningen inte agerar i aktieägarnas bästa intresse uppstår agentkostnader (Jensen & 
Meckling, 1976, s. 308). För att motverka agentproblem och kostnaderna som dessa 
problem medför finns det flera förslag, bland annat att införa en aktiebaserad bonus 
(Matolcsy & Wright, 2011, s. 747-748). Att ledningens bonus baseras på aktien anses 
generellt vara ett av de mest effektiva sätten att reducera agentkostnaderna (Matolcsy & 
Wright, 2011, s. 748). Men en aktiebaserad bonus kan också förvärra agentkostnaderna 
(Matolcsy & Wright, 2011, s. 749). Ledningens risk, när det kommer till bonusen, är 
begränsad eftersom optionen eller aktien aldrig kan bli värd mindre än noll (Ronen & 
Yaari, 2007, s. 128). Genom att ta kortsiktiga beslut och riskfyllda investeringar kan 
ledningen öka volatiliteten på aktien och således höja värdet på optionen (Cohen et al., 
2000, s. 16) eller välja att minska risken genom att jämna ut vinsten över tid (Grant et 
al., 2007, s. 1057). Andra bonussystem baseras, istället för aktieutveckling, direkt på 
vinsten (Healy, 1985, s. 85). Men oavsett vilket av dessa system som är aktuellt 
påverkas bonusen, i många fall, på ett eller annat sätt av vinsten vilket kan motivera 
ledningen att manipulera vinsten, vilket tordes strida mot aktieägarnas intressen. Men 
Ronen och Yaari (2008, s. 63) föreslår ändå att optioner är det bästa sättet att motivera 
ledningen. 
 
Med ovanstående resonemang i åtanke anser vi det logiskt att ledningen kan ha ett 
monetärt incitament att manipulera resultatet om resultatet innan manipulation inte är 
fördelaktigt. I tidigare delar av detta kapitel har de tre olika sektioner av 
resultatmanipulering behandlats, den vita, den grå och den svarta. Enligt 1 §, kap. 9 i 
Aktiebolagslagen (SFS 2010:834) ska de finansiella rapporterna som företaget 
publicerar granskas av en revisor som ska granska och godkänna att de finansiella 
rapporterna inte strider mot gällande lagar och regler. Detta förhindrar styrelsen och 
ledingen att utöva resultatmanipulering med metoder som ligger i den svarta sektionen. 



 20 

Den grå sektionen inkluderar metoder som enligt lag är tillåtna (Ronen & Yaari, 2008, 
s. 25). IFRS tillåter till viss grad godtyckliga bedömanden (IAS 36.23 & 36.33a) när det 
kommer till kostnader. Bland dessa återfinns kostnaden för nedskrivning av goodwill 
vilket ledningen kan påverka eftersom de beslutar diskonteringsränta (IAS 36.31b) och 
tillväxttakt (IAS 36.36 & 36.33c). 
 
3.2.5 Sammanfattning 
Det finns två typer av goodwill, internt upparbetad goodwill och förvärvad goodwill. I 
denna studie kommer endast förvärvad goodwill, vilket är den som uppkommer vid 
rörelseförvärv, att undersökas. I teorin finns ingen glasklar definition av goodwill, men i 
denna studie definieras goodwill som ges av Jennings et al. (2001, s. 20) “Goodwill, the 
difference between the value of a company's ownership interest and the fair value of its 
identifiable net assets, represents competitive advantages that are expected to enable 
the company to generate earnings in excess of a "normal" return on investment”, då vi 
anser att denna är mer begriplig och dessutom är av modernare karaktär. 
 
Under redovisningsrådets rekommendationer skrev företagen av sin goodwill på 
bestämd tid, vanligtvis 5 år. År 2005 implementerades IFRS 3 vilket innebar en 
förändring i hanteringen av goodwill. Istället för årliga avskrivningar krävs det att 
företag på årsbasis ska genomföra ett test för nedskrivningsbehov. Testen för 
nedskrivningsbehov utförs på egen hand av företagen som har möjligheten att välja 
diskonteringsränta och tillväxttakt vid beräknandet av värdet på goodwill (IAS 36.31b, 
36.33c & 36.36). Således finns det, enligt oss, utrymme för subjektiva och möjligtvis 
opportunistiska bedömningar från företagsledningen vid test av nedskrivningbehov. 
 
Resultatmanipulering är ledningens medvetna intervention i resultaträkningen för att 
förändra resultatet med lagliga verktyg. Ledningen kan genom manipulering öka eller 
minska resultatet, men då denna studie behandlar nedskrivningar fokuserar vi på de 
manipulativa metoder som minskar resultatet. Vi utgår från definitionen för 
resultatmanipulering som ges av Schipper (1989, s. 92) ”Disclosure management, in the 
sense of a purposeful intervention in the external financial reporting process, with the 
intent of obtaining some private gains (as opposed to say, mearly facilitating the neutral 
operation of the process)”. Denna definition placeras, till skillnad från Ronen och Yaari 
(2008, s. 25) i den grå sektionen. Logiskt följer att ledningen manipulerar resultatet med 
en redovisningsmetod som återfinns i någon av de tre första grupperna som beskrivs av 
Dechow och Skinner (2000, s. 239), vilket är de som inte bryter mot lagen. Eftersom 
ledningen inte tillåts att göra uppskrivningar av goodwill utan bara nedskrivningar (IAS 
36.110) anser vi att den definitionen inte är tillräckligt förståelig för läsaren. För att 
definitionen ska passa in på det valda ämnesområdet gör vi en justering. Vår definition 
av resultatmanipulering i samband med nedskrivning av goodwill följer: ”Ledningen, 
som är medveten om att goodwill någon gång behöver skrivas ned, väljer att endast 
skriva ned goodwill vid förmånlig tidpunkt”. Goodwillnedskrivningen är då en produkt 
av ledningens opportunistiska beteende och reflekterar således inte det verkliga värdet. 
Vi placerar denna definition i den grå sektionen och manipuleringen sker inom lagens 
ramar. 
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3.3 Tidigare studier 
 
The Adoption of IFRS 3: 
The Effects of Managerial Discretion and Stock Market Reactions 
Mattias Hamberg, Mari Paananen & Jiri Novak (2011). European Accounting Review 
 
Mattias Hamberg, Mari Paananen och Jiri Novak skriver, i sin studie från 2011, om vad 
som påverkar av-/nedskrivningen (hädanefter nedskrivning) av goodwill och hur 
effekten förändrats av implementeringen av IFRS 3 (Hamberg et al., 2011, s. 264-265). 
IFRS 3 innebär att ledningen ges större utrymme när det kommer till beslutet att skriva 
ner goodwill (Hamberg et al., 2011, s. 263). Innan 2005 var företag tvungna att göra 
planenliga avskrivningar på goodwill (Redovisningsrådet, 2000, 1:96; 
Årsredovisningslagen,  4:2-4, SFS 1995:1554). 
 
Hamberg et al. (2011, s. 270-271) samlar in data på svenska bolag noterade på 
Stockholmsbörsen mellan åren 2001 och 2007 vilket resulterar i ett urval om totalt 1691 
observationer, från 257 (år 2001) till 234 (2007). I urvalet exkluderas bolag som under 
åren följt utländsk GAAP, fastighetsbolag och/eller investmentbolag, mellan åren 2001-
2004 exkluderas även de bolag som redan följer IFRS och mellan åren 2005-2007 
exkluderas bolag som följer svensk GAAP (Hamberg et al., 2011, s. 271). 
 
Studien har tre syften, det första är att redogöra för redovisningsmässiga konsekvenser 
av att byta från av-/nedskrivningsapproach till enbart nedskrivningsapproach (Hamberg 
et al., 2011, s. 264). Andra syftet relaterar till ledningens användande av omdöme då 
IFRS 3 först implementerades (Hamberg et al., 2011, s. 265). De finner att ledningar 
som har ett ägande i bolaget är motstridiga till att skriva ner goodwill under IFRS 3 
(Hamberg et al., 2011, s. 265). Vidare finner de även signaler på att företag med stor 
andel goodwill är motvilliga att skriva ned goodwill (Hamberg et al., 2011, s. 265). Det 
tredje syftet är att undersöka aktiemarknadens reaktion på de ökade vinsterna som 
uppkommer efter att nedskrivningsapproachen övergetts (Hamberg et al., 2011, s. 265). 
Nedskrivning av goodwill under IFRS är avsevärt lägre än avskrivning av goodwill 
under svenska GAAP, vilket i sin tur har lett till ökat redovisat resultat (Hamberg et al., 
2011, s. 283-284). Hamberg et al. (2011, s. 284) menar att det går att urskilja att företag 
med höga goodwillposter under en 7 månaders anpassningsperiod plötsligt värderades 
högre. 
 
För att undersöka studiens första syfte använder Hamberg et al. (2011, s. 272) följande 
modell: 
 
!"#$%& = () + (+ ∗ -.#/& + (0 ∗ !"& + (1 ∗ -.#/ ∗ !"& + (2 ∗ /-3$& + (4 ∗
-.#/ ∗ /-3$& + (5 ∗ 677898:& + (; ∗ -.#/ ∗ 677898:& + <&  (1) 
 
I modellen är t=2001, 2002,…,2007 och GWREDt är nedskrivning av goodwill 
dividerat med totala tillgångar år t-1 (Hamberg et al., 2011, s. 271-272). För att mäta 
effekten av IFRS 3 används IFRS vilket är en dummyvariabel som antar värde 1 om 
bolaget följer IFRS 3 och annars 0 (Hamberg et al., 2011, s. 272). Eftersom goodwill 
varierar över tid används variabeln GW, som för är redovisat värde av goodwill 
dividerat med totala tillgångar, som en kontrollvariabel (Hamberg et al., 2011, s. 272). 
Vidare används SIZE, vilket är en storleksvariabel som beräknas som naturliga 
logaritmen av marknadsvärdet av eget kapital i april år t+1 (Hamberg et al., 2011, s. 
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272). Även variabeln book-to-market (BOOKMKT) används, vilket är marknadsvärdet 
av eget kapital i april år t+1 dividerat med redovisat värde av eget kapital i den senaste 
årsredovisning som publicerats innan april år t+1 (Hamberg et al., 2011, s. 272). 
Slutligen har forskarna skapat interaktionsvariabler för alla tre variabler med variabeln 
IFRS (Hamberg et al., 2011, s. 272). Resultaten från modell (1) visar på negativa, 
statistiskt signifikanta, samband mellan storleken på nedskrivningen av goodwill och 
variablerna IFRS och SIZE (Hamberg et al., 2011, s. 276). Interaktionsvariablerna 
indikerar på att effekten av dessa variabler avtagit i och med implementeringen av IFRS 
3 (Hamberg et al., 2011, s. 276). 
 
För att testa det andra syftet i Hamberg et al. (2011, s. 264) används följande modell: 
 
!"=>?@=A ).+ = C) + C+ ∗ %$6:& + C0 ∗ $9D& + C1 ∗ D79E& + C2 ∗ :$FG#$& +
C4 ∗ /-3$& + C5 ∗ #7$& + C; ∗ !"& + CH ∗ 7"FD7FD& + <&   (2) 
 
I modellen är t=2005, 2006 och den beroende variabeln GWIMPAIR(0,1) är en binär 
variabel som antar värde 1 om företaget väljer att skriva ner goodwill år t och 0 annars 
(Hamberg et al., 2011, s. 272). Variabeln DEBT är räntebärande skulder genom eget 
kapital och representerar nivån av risk för att ett företag ska bryta mot ett skuldkontrakt3 
(Hamberg et al., 2011, s. 273). För att inkludera ledningens omtanke för aktien används 
variabeln EMC som är värdet på alla aktier som handlats under året dividerat med 
genomsnittligt marknadsvärde av eget kapital (Hamberg et al., 2011, s. 273). COMP är 
en dummyvariabel som antar värde 1 om ledningens bonus är knuten till företagets vinst 
och 0 annars (Hamberg et al., 2011, s. 273). TENURE är en dummyvariabel som antar 
värde 1 om VD år t-5 är antingen VD eller styrelsens ordförande år t, annars 0 
(Hamberg et al., 2011, s. 273). Variabeln SIZE är den naturliga logaritmen av 
marknadsvärde av eget kapital i december år 2004 (Hamberg et al., 2011, s. 273). 
Variabeln GW är samma som i modell (1) och ROE är avkastningen på eget kapital år t 
(Hamberg et al., 2011, s. 273). Slutligen inkluderar de variabeln OWNCONC för att 
mäta koncentrationen av ägande och är andelen av utomstående aktier som ägs av de 
fem största aktieägarna (Hamberg et al., 2011, s. 273). Även om Hamberg et al. (2011, 
s. 280) inte finner några signifikanta samband anser vi att det fortfarande är relevant att 
beskriva modellen då vi ämnar att använda denna typ regression. 
 
Resulterat visar att de finansiella rapporterna i dagsläget är mindre användbara än före 
införandet av IFRS, då investerare inte kan urskilja att de underliggande kassaflödena 
fortfarande är dem samma (Hamberg et al., 2011, s. 284-285). Vidare menar Hamberg 
et al. (2011, s. 285) att företag som redovisar i enlighet med IFRS 3 är mer beroende av 
ledningens beslutsfattande gällande nedskrivningar av immateriella tillgångar än under 
svensk GAAP. 
 
  

                                                
3 DEBT används ”as a proxy for the degree of covenant slack” (Hamberg et al., 2011, s. 273). Desto 
stramare nivå av ”covenant slack” är, ju högre är sannolikheten att företaget ska bryta mot 
skuldkontraktet (Kim et al., 2010, s. 2). 
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Accounting Discretion in Goodwill Impairments: 
UK Evidence 
Naser M. AbuGhazaleh, Osama M. Al-Hares & Clare Roberts (2011). Journal Of 
International Financial Management & Accounting 
  
Naser M. AbuGhazaleh, Osama M. Al-Hares & Clare Roberts skriver, i sin studie från 
2011, om ledningens användande av subjektiva bedömningar vid de årliga 
nedskrivningsprövningarna av goodwill i Storbritannien för åren 2005 och 2006. De har 
samlat in data för ett urval om totalt 528 observationer, varav 256 bolag från 2005 och 
272 bolag från 2006, där investmentbolagen exkluderats (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 
184). Studien fokuserar, till skillnad från Hamberg et al. (2011), mer på ledningen och 
kvalitén på bolagsstyrningen vid nedskrivningsprövningar, då de även inkluderar 
faktorer om ledningen, bonusen och ägandet. Syftet med studien är att undersöka om 
företagsledare använder ett subjektivt omdöme när nedskrivningsprövning av goodwill 
sker samt om omdömet påverkar företagsledningens beslut att handla enligt företagets 
underliggande räkenskaper eller om de handlar i resultatmanipulerande syfte 
(AbuGhazaleh et al., 2011, s. 166). 
 
Följande modell används för att besvara syftet med studien och skattas med en 
Multivariat Tobit Regression (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 178). 
 
!-I = C + (+6/9 + (0!"K + (1D!G + (2∆:G#F7M$# + (4∆7D. + (5#7K

+ (;%$6:#K:-7 + (H6K:N + (O/977:N + (+)∆D$7
+ (++6-F%$E + (+0/$EDNK-# + (+16KD:-M-:P + (+26I7D8
+ (+4$Q$7"F + (+5F7F$Q$7"F + (+;K%% + (+HG/DI-/:
+ (+OP$F% + (+)/-3$ + R 

 
En förklaring av variablerna återfinns i appendix 1. AbuGhazaleh et al. (2011, s. 190) 
finner negativa, statistiskt signifikanta, samband mellan den relativa storleken på 
nedskrivning av goodwill och ∆OCF, ROA och BATH. Vidare finner de positiva, 
statistiskt signifikanta, samband mellan relativa storleken på nedskrivning av goodwill 
och B/M, GWA, SMOOTH, ∆CEO, BINDEP, BACTIVITY, BLOCK, EXEOWN, 
NONEXEOWN, ADD och USCLIST (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 190). De positiva 
sambanden innebär relativt större nedskrivningar och de negativa sambanden innebär 
relativt lägre nedskrivningar av goodwill. 
 
Big Bath Earnings Management: 
The Case Of Goodwill Impairment Under SFAS No. 142  
Charles Jordan & Stanley Clark (2011). Journal of Applied Business Research 
 
Jordan och Clark skriver år 2011 en studie som fokuserar resultatmanipulering, speciellt 
inriktat på teorin om stålbad (Jordan & Clark, 2011, s. 63). Studien har sin utgångspunkt 
i att införandet av SFAS no. 142, likt införandet av IFRS 3, bidrar till att 
företagsledningen lämnas med stort utrymme att använda sitt omdöme vid värderingen 
av goodwill till dess verkliga värde (Jordan & Clark, 2011, s. 65). Reglementet SFAS 
no. 142 fastslår att goodwill inte ska skrivas av linjärt, utan istället på årsbasis i en 
tvåstegsprocess utvärdera om det verkliga värdet kvarstår (Jordan & Clark, 2011, s. 65). 
 
SFAS no. 142 infördes som standardreglemente i USA år 2002 (Jordan & Clark, 2011, 
s. 63). För att avgöra om nedskrivningar av goodwill under SFAS no. 142 är ett resultat 
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av resultatmanipulering så samlas data från företag som var listade på Fortune 100 
under år 2001 samt 2002 (Jordan & Clark, 2011, s. 65). År 2002 valdes framförallt då 
företag enligt (Jordan & Clark, 2011, s. 65) hade extra incitament att genomföra en 
nedskrivning av goodwill under första året, 2001 valdes för att möjliggöra att jämföra 
de finansiella resultaten för företagen under föregående år med anpassningsperioden. 
Jordan och Clark (2011, s. 65) menar att utöver just motiverad tidsperiod så valdes 
företagen från Fortune 100 av två anledningar. Först då dessa företag är dem största i 
landet och har bokförd goodwill med störst sannolikhet, och dessutom att dessa företag 
representerar en bred bas av varierande industrier vilket ökar generaliserbarheten 
(Jordan & Clark, 2011, s. 65). 
 
Studien syftar till att undersöka om nedskrivningar av goodwill under SFAS no. 142 är 
en produkt av resultatmanipulering (Jordan & Clark, 2011, s. 65). Jordan & Clark 
(2011, s. 65) menar att de använder en simpel metod för att undersöka förekomsten av 
resultatmanipuleringen, studiens urval blir indelad i två grupper, dem som genomförde 
en nedskrivning år 2002 och dem som inte gjorde det. För att nedskrivningen ska 
klassificeras som en produkt av resultatmanipulering ska resultatet för företaget 
signifikant vara skiljt från gruppen som inte genomförde en nedskrivning (Jordan & 
Clark, 2011, s. 65). Det här motiveras genom att stålbad tas under år då resultatet innan 
nedskrivning redan är lägre än under normala år (Jordan & Clark, 2011, s. 65) För att 
utvärdera resultatet använder Jordan och Clark (2011, s. 65) två mått på lönsamhet, 
return on assets (ROA) och return on sales (ROS). ROA är det vanligaste måttet på 
lönsamhet, men eftersom att det för serviceföretag med lägre andel tillgångar är ett 
missvisande mått används även ROS (Jordan & Clark, 2011, s. 65-66).  
 
Resultaten visar att användare vanligtvis straffar företag på samma sätt om de missar 
förväntat resultat med lite som om de missar det med mycket (Jordan & Clark, 2011, s. 
68). Jordan och Clark (2011, s. 68) finner att företag som under 2002 påvisade ovanligt 
låga resultat, i större utsträckning genomförde nedskrivningar av goodwill än företag 
som når upp till normala resultat. Detta jämfördes med året innan då företag med dåliga 
resultat gjorde nedskrivningar i lika stor utsträckning som företag med normala resultat 
(Jordan & Clark, 2011, s. 68). Jordan och Clark (2011, s. 68) drog slutsatsen att företag 
utnyttjade det nya reglerna SFAS no. 142 och genomförde stålbad. 
 
Accounting Discretion in Fair Value Estimates:  
An Examination of SFAS 142 Goodwill Impairments 
Anne Beatty & Joseph Weber (2006). Journal of Accounting Research 
 
SFAS no. 142, som är det gällande amerikanska regelverket för hantering av goodwill 
och andra immateriella tillgångar, implementerades 2001 och innebar en väsentlig 
förändring för beräknandet av nedskrivning (Beatty & Weber, 2006, s. 258). Tidigare 
var det tillåtet att skriva av goodwill under 40 år, men SFAS no. 142 kräver att goodwill 
årligen testas för nedskrivning (Beatty & Weber, 2006, s. 260-261). Tillsammans 
skriver Anne Beatty och Joseph Weber år 2006 en artikel om användandet av omdöme 
vid beräkning av tillgångars verkliga värde, och då framförallt goodwill, under SFAS 
no. 142 (Beatty & Weber, 2006, s. 257). De fokuserar i studien på avvägningen mellan 
att redovisa säkra nedskrivningar av goodwill utanför resultaträkningen4 och inkludera 

                                                
4 ”We argue that managers face a trade-off when making SFAS 142 accounting choices – they must 
choose between recording certain goodwill impairment charges below the line and uncertain future 
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framtida, osäkra, nedskrivningskostnader i resultatet från operationella aktiviteter 
(Beatty & Weber, 2006, s. 257). Beatty och Weber (2006, s. 258) undersöker faktorerna 
som påverkar beslutet att skriva ned goodwill och storleken på nedskrivningen givet att 
en nedskrivning sker. 
 
Författarna motiverar studiens genomförande med att ledningens val av 
redovisningsteknik sannolikt har en stor ekonomisk innebörd då ett företag väljer att 
följa SFAS no. 142 (Beatty & Weber, 2006, s. 258). Valen påverkar sannolikheten för, 
storleken på och tidpunkten för nedskrivningen (Beatty & Weber, 2006, s. 258). För att 
undersöka faktorerna som påverkar beslutet att skriva ned används en probit regression 
(Beatty & Weber, 2006, s. 259). Undersökningen av vad som avgör storleken på en 
nedskrivning (givet att en nedskrivning sker) sker genom censurerad regression (Beatty 
& Weber, 2006, s. 259) och senare med en Tobit specifikation (Beatty & Weber, 2006, 
s. 282).  
 
Det initiala urvalet som Beatty och Weber (2006, s. 267) använder är bolag i USA från 
år 2001. Från detta initiala urval elimineras bolag som sannolikt inte kommer skriva ned 
goodwill, vilket resulterar i 867 bolag som är mer sannolika att skriva ned goodwill 
(Beatty & Weber, 2006, s. 267). Ytterligare elimineringar sker för de bolag som inte 
kan uppvisa fullständig data och det slutgiltiga urvalet slutar på totalt 553 bolag, varav 
232 bolag som skriver ned goodwill (Beatty & Weber, 2006, s. 268). Beatty och Weber 
(2006, s. 279-280) finner ett signifikant negativt samband mellan antal år som 
nuvarande VD varit VD (sidan 274), om ledningens bonus är knuten till vinsten (sidan 
274) och både sannolikheten samt storleken för en nedskrivning.  
 
Mycket kritik riktas mot redovisning av tillgångar till verkligt värde då ledningens val 
kan leda till olämpliga värderingar och felaktigheter i resultatet (Beatty & Weber, 2006, 
s. 284). Resultatet från Beatty och Weber (2006, s. 284) stöds av tidigare studier, där det 
bland annat argumenteras för att implementeringen av SFAS no. 142 kan öka 
förekomsten av vilseledande finansiell rapportering, så kallad resultatmanipulering. Då 
SFAS no. 142 kräver att ledningen gör antaganden som inte kan verifieras finns det risk 
att ledningen inte tar objektiva beslut när de avgör om goodwill ska skrivas ned eller 
inte (Beatty & Weber, 2006, s. 284). Slutsatsen som Beatty & Weber (2006, s. 284) drar 
är att ledningens incitament, vid implementeringen av SFAS no. 142, påverkar valet av 
redovisningsteknik. 
  

                                                                                                                                          
impairment charges that, if recorded, would be included in income from continuing operations.” – Beatty 
& Weber, 2006, s. 258 
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4. Hypotesutveckling 
Nedan presenteras samtliga hypoteser samt en kort motivering och beskrivning av 
bakgrunden till hypotesen. Alla hypoteser i detta avsnitt är formulerade som 
alternativhypoteser. 
  
4.1 Verkliga nedskrivningsfaktorer 
Tidigare studier om nedskrivningar av tillgångar beror enligt Wilson (1996, s. 172) på 
vilken grad som forskarna tar hänsyn till verkliga ekonomiska nedskrivningsfaktorer. 
En nedskrivning av goodwill resulterar från en försämring av de ekonomiska resultaten 
i det uppköpta företaget (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 173). Riedl (2004, s. 830) menar 
att en optimal variabel för verkliga nedskrivningsfaktorer ska inkludera ledningens 
oberoende förväntningar om tillgångarnas framtida kassaflöden. Men dessa 
förväntningar är generellt inte observerbara (Riedl, 2004, s. 830). Vi kommer i den här 
studien att följa AbuGhazaleh et al.’s (2011, s. 173) metod att inkludera verkliga 
ekonomiska nedskrivningsfaktorer. Faktorerna inkluderas genom att använda 
variablerna; book-to-market, storlek på goodwill, förändring i omsättning i procent av 
totala tillgångar och förändring i det operativa kassaflödet (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 
173). AbuGhazaleh et al. (2011, s. 173) inkluderar även antalet kassagenererande 
enheter, men eftersom variabeln enbart kan samlas in manuellt så väljer vi att exkludera 
den från vår studie. AbuGhazaleh et al. (2011, s. 173) använder avkastningen på totalt 
kapital för denna hypotes, men vi väljer i likhet med Hamberg et al. (2011, s. 273) att 
istället inkludera avkastningen på eget kapital. Hypotesen testas med modell 1A, 1B och 
2. 
  
H1: Det finns ett signifikant samband mellan verkliga nedskrivningsfaktorer och den 

rapporterade nedskrivningen. 
  
4.2 Ledningens handlingsfrihet 
IFRS 3 tillåter ledningen att använda sitt omdöme när de varje år ska testa goodwill för 
nedskrivningsbehov (AbuGhazaleh, 2011, s. 173-174). I vår studie förväntar vi oss att 
det finns incitament som påverkar ledningens omdöme vid test av nedskrivningsbehov. 
  
4.2.1 Skuldsättningsgrad 
Watts och Zimmerman (1986, s. 215–216) argumenterar för att företag som har en hög 
skuldsättningsgrad väljer resultatökande redovisningsmetoder för att inte bryta mot 
villkoren i skuldkontrakten, vilket kan resultera i kostsamma konsekvenser. Då 
goodwill inte kan användas för att öka resultatet så förmodar vi istället att företag med 
hög skuldsättningsgrad undviker nedskrivningar av goodwill. AbuGhazaleh et al. (2011, 
s. 174) menar att en högre skuldsättningsgrad kan innebära att värdet av företagets 
tillgångar kontrolleras av långivare som kräver att företaget gör korrekta 
nedskrivningar. Skuldsättningsgraden i vår studie mäts med variabeln D/E (skulder 
dividerat med eget kapital) i likhet med Hamberg et al. (2011, s. 272-273). Men till 
skillnad från AbuGhazaleh et al. (2011), som använder variabeln DEBTRATIO, då 
sambandet mellan nedskrivning av goodwill och DEBTRATIO inte är signifikant 
(AbuGhazaleh et al., 2011, s. 178 & 190). Hypotesen testas med modell 1A, 1B och 2. 
  
H2a: Det finns ett signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och rapporterad 

nedskrivning av goodwill. 
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4.2.2 Stålbad och resultatutjämning 
AbuGhazaleh et al. (2011, s. 190) visar, i sin studie, att både stålbad (BATH) och 
resultatutjämning (SMOOTH) har en signifikant inverkan på den relativa storleken på 
nedskrivningen av goodwill. De argumenterar med stöd från tidigare studier att 
företagsledningar väljer att antingen jämna ut resultatet om resultatet innan 
nedskrivning överstiger marknadens förväntningar eller ta ett stålbad då resultatet innan 
nedskrivning redan understiger marknadens förväntningar (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 
174). Ledningen kan också välja att ta stora nedskrivningar i dåliga tider för att i 
framtiden skapa utrymme för resultatökningar och således signalera att de dåliga tiderna 
är över (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 174). Kirschenheiter och Melumad (2002, s. 779) 
menar att både stålbad och resultatutjämning är en del av en redovisningsstrategi i 
jämvikt. Företagsledningen föredrar att redovisa ett resultat som ligger nära 
förväntningarna för att öka visibiliteten i resultatet, så om resultatet är långt över 
förväntningarna kommer företaget att jämna ut resultatet (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 
175). I likhet med AbuGhazaleh et al. (2011, s. 178) använder vi variabeln BATH och 
SMOOTH. Hypotesen testas med modell 2. 
  
H2b: Ett bolag med abnormalt hög eller låg vinst rapporterar större nedskrivning av 

goodwill. 
 
4.2.3 Företagsledningen 
Tidigare studier visar att en ny VD har incitament att ta ett stålbad under deras första år 
som VD då skulden för det låga/dåliga resultatet kan läggas på den tidigare ledningen 
och för att i framtiden kunna visa på en ökning av resultatet (AbuGhazaleh et al., 2011, 
s. 175; Godfrey et al., 2003, s. 95). En annan anledning kan vara att den nya VD’n 
genomför en nedskrivning för att hålla nere, eller minska det bokförda värdet av eget 
kapital och på så sätt kunna visa en ökning av ROE i framtiden. Vidare har Strong och 
Meyer (1987, s. 649) genomfört tester, där de undersökte och visade att ett byte av VD 
hade ett starkt samband till att en nedskrivning av tillgångar genomfördes. De fann stöd 
för att ett speciellt starkt samband fanns om den nya VD’n var externt rekryterad 
(Strong & Meyer, 1987, s. 659). Hypotesen testas med modell 1A och 2. 
 
H2c: En nyligen tillträdd VD redovisar större nedskrivning av goodwill under det 

första året. 
 
En annan aspekt av företagsledningens effekt på nedskrivningen är kvalitén på 
företagsledningen och AbuGhazaleh et al. (2011, s. 181) inkluderar flera variabler som 
representerar kvalitén på företagsledningen. Två av dessa variabler rör insynspersoners 
ägande i bolaget. Variabeln EXEOWN är det samlade ägandet (i bolaget) av personer 
med ledande position i företaget och variabeln NONEXEOWN det samlade ägandet (i 
bolaget) av personer utan ledande position (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 178-179). I vår 
studie inkluderar vi denna aspekt genom variabeln INSOWN som är det samlade 
ägandet av personer med insyn i företagets verksamhet. Hypotesen testas med modell 2. 
 
H2d:  Bolag som till stor del ägs av personer med insyn rapporterar färre 

nedskrivningar av goodwill. 
 
4.2.4 IFRS 
Implementering av IFRS har inneburit mindre genomsnittlig nedskrivning för goodwill, 
från 2,1 procent under svensk GAAP till 0,4 procent under IFRS (Hamberg et al., 2011, 
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s. 274). Vi inkluderar därför en dummyvariabel i samtliga regressioner som antar värde 
1 om bolaget följer IFRS och annars 0. En tanke som uppkommit under studiens 
genomförande är om de bolag som innan 2005 hade goodwill redan skrivit av sin 
goodwill till ett belopp som är lägre än det verkliga värdet. Variabeln GWP inkluderas i 
modell 1A och 1B och antar värde 1 för de bolag som redovisat goodwill innan 2005. 
Vi väljer även att inkludera en interaktionsvariabel mellan storleken på goodwill och om 
företaget hade goodwill innan 2005. Hypotes H3a och H3c testas med modell 1A och 
1B. Hypotes H3b testas med modell 2. 
 
H3a: Införandet av IFRS 3 innebär färre nedskrivningar av goodwill. 
H3b: Införandet av IFRS 3 innebär större enskilda nedskrivningar av goodwill. 
H3c: För de bolag som redovisar goodwill innan 2005 är sannolikheten för en 

nedskrivning under IFRS 3 lägre. 
 
4.3 Kontrollvariabler 
Utöver ovanstående variabler inkluderas även SIZEt,MV och ADD som kontroll-
variabler. SIZEt,MV används för att kontrollera för storleken på bolaget och är den 
naturliga logaritmen av företagets marknadsvärde av eget kapital. Variabeln används i 
Hamberg et al. (2011, s. 271-272) men i AbuGhazaleh et al. (2011, s. 183) används 
istället den naturliga logaritmen av företagets tillgångar. För att kontrollera för 
förvärvsaktiviteter används variabeln ADD som är en dummyvariabel som antar värde 1 
om företaget under året haft tillägg i goodwill och används i AbuGhazaleh et al. (2011, 
s. 183). Vidare används även en kontrollvariabel som är förändringen i goodwill innan 
nedskrivning i procent av totala tillgångar för att se om storleken på ökningen påverkar 
storleken på nedskrivningen. Företag som är aktiva inom rörelseförvärv kan vara mer 
benägna att skriva ned goodwill som är associerat med tidigare olönsamma förvärv om 
minskningen av goodwill kan vägas upp av tillskotten i goodwill (AbuGhazaleh et al., 
2011, s. 183). 
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5. Metod & data 
I följande kapitel beskrivs den kvantitativa metoden och databearbetningen. 
Inledningsvis beskrivs studiens urval. Därefter beskrivs insamlingen och bearbetandet 
av datamaterialet. Vidare beskrivs den statistiska metoden samt regressionsmodellerna. 
Slutligen riktas kritik mot den valda metoden.  
 
5.1 Urval 
Urvalet som används i studien är grundad på de svenska bolag som per den 2015-12-31 
var inkluderade i indexet Stockholm OMX All-Share (OMXSPI). Finansiell data hämtas 
för 16 år bakåt i tiden. Från den totala populationen, vilket är bolagen som någon gång 
inkluderats i OMXSPI, tas ett bekvämlighetsurval (Moore et al., 2011, s. 150 & 154). 
Tidsperioden på 16 år väljs framförallt för att möjliggöra att se skillnader före och efter 
införandes av den gemensamma standarden för redovisning IFRS, den långa 
tidsperioden väljs också för att ge studien ökad reliabilitet. 
 
Valet av företag faller, för oss, naturligt på de svenska eftersom vi undersöker företag 
som tillämpar IFRS. Tidigare studier exkluderar bolag som under åren 2005 till 2007 
inte tillämpar IFRS (se Hamberg et al., 2011, s. 270-271). I denna studie exkluderas inte 
dessa bolag då ett rigoröst genomsökande i samtliga årsredovisning krävs, något som vi 
anser vara för tidskrävande. Det totala urvalet i studien består av 297 bolag, men då 
vissa bolag inte varit noterade alla år så slutar det totala antalet observationer på 4642 
stycken. Av det totala antalet observationer så finns det goodwill för 2733 stycken och 
1909 stycken är således utan. Vidare faller vissa observationer bort då det inte finns 
fullständig data för ett visst bolag och datum, vilket är anledningen till att antalet 
observationer som ingår i de olika modellerna skiljer sig från 2733. 
 
Ett problem med bekvämlighetsurval är att urvalet inte nödvändigtvis behöver 
representera den totala populationen (Moore et al., 2011, s. 155). En konsekvens av 
denna urvalsmetod är att den medför så kallat bias, eller systematiska fel, då den 
favoriserar vissa delar av populationen (Moore et al., 2011, s. 155). Survivorship bias är 
ett systematiskt fel som uppstår då observationsenheter som presterat dåligt och 
försvunnit inte inkluderas i urvalet, vilket medför att endast observationsenheterna som 
presterat bra inkluderas (Bodie et al., 2014, s. 939). För urvalet i denna studie handlar 
det om att bolag som gått i konkurs eller blivit uppköpta försvinner (avnoteras) från 
börsen (Avanza, u.å.). Detta innebär att urvalet endast inkluderar bolagen som har 
fortlevande verksamheter. Vi väljer, i denna studie, att bortse från survivorship bias. Vi 
tror dock inte detta kommer att påverka studiens utgång i någon riktning, då urvalet är 
stort och innefattar tillräckligt många bolag. En diskussion om möjliga implikationer av 
survivorship bias i studiens resultat förs i kapitel 9. 
 
5.2 Datainsamling & Databearbetning 
Största delen av datamaterialet som ligger till grund för de statistiska testerna i denna 
studie inhämtas via databaser, enbart variabeln för nedskrivning av goodwill och 
förändring i VD hämtas manuellt. Eftersom några observationer med material från 
databaser inte stämmer överens med materialet som hämtas från respektive 
årsredovisning krävs viss komplettering. Nedan återfinns en beskrivning av 
datainhämtningen för de variabler som ingår i modellerna (eller som har använts för att 
kalkylera en ny variabel som i sin tur ingår i någon av modellerna). Databaserna som 
har använts är Thomson Reuters Datastream, Thomson Reuters EIKON, Retriever 
Business, Regional Business News, Bloomberg Terminal och FactSet Fundamentals. 
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Alla variabler som används i någon av modellerna är i enheten procent, bortsett från 
dummyvariablerna och variablen SIZEt, MV. 
 
5.2.1 Goodwill 
Goodwill är det redovisade värdet av goodwill i slutet av år t. Denna variabel hämtas 
främst från databasen Bloomberg Terminal, men viss komplettering sker då värdet för 
vissa observationer inte stämmer överens med värdet i deras årsredovisning. 
Inledningsvis skedde dock en sökning i databasen Thomson Reuters Datastream, men 
där finns inte komplett data för de valda bolagen. Täckningen är större i Bloomberg 
Terminal och därav faller valet på denna databas. Datamaterialet från Bloomberg 
Terminal innehåller totalt 297 bolag över 16 år vilket resulterar i totalt 4642 
observationer varav 1909 observationer som inte redovisar någon goodwill. Totalt finns 
det 2733 observationer som redovisar goodwill. 
  
Nedskrivning av goodwill är en minskning av goodwillposten bortsett från avyttringar 
och valutakursdifferenser. I samtliga databaser som vi under perioden har tillgång till 
görs sökningar för nedskrivningar av goodwill. I databaserna finns enbart väldigt 
bristfällig data, något vi inte anser vara acceptabelt. Anledningen till att vi inte kan 
använda oss av data som visar skillnaden mellan redovisat värde åren emellan är att 
endast nedskrivningar är av intresse. Det går inte att urskilja om en förändring av värdet 
beror på avyttring av tillgångar, valutakursdifferenser eller en nedskrivning. I en 
tidigare studentuppsats av Gustafsson och Sjöbom (2015, s. 32) undersöks faktorer som 
påverkar nedskrivningen av goodwill mellan 2005 till 2013. Vid insamlingen av data 
söker de endast efter goodwillnedskrivningar för de år som goodwillposten minskat 
(Gustafsson & Sjöbom, 2015, s. 32). Gustafsson och Sjöboms (2015, s. 32) urval är 
samtliga noterade bolag i Sverige, i vår studie kommer urvalet endast inkludera bolag 
noterade på Stockholmsbörsen, vilket innebär ett aningen mindre urval. Vi anser att 
denna insamlingsmetod är bristfällig och vår lösning är att inhämta alla nedskrivningar 
manuellt från respektive bolags årsredovisningar. Årsredovisningar hämtas från 
respektive bolags hemsida och om alla årsredovisningar inte finns hämtas de via 
Retriever Business.  
 
I samband med den manuella insamlingen av data kontrolleras även goodwillposterna så 
att materialet från databaserna stämmer överens med det som står i årsredovisningarna. 
Vid den manuella inhämtningen fokuserar vi på de 2733 observationer som har 
goodwill. Vi utför några mindre slumpmässiga stickprov för att kontrollera att de bolag 
som enligt databaserna inte redovisar goodwill i verkligheten inte redovisar goodwill. I 
årsredovisningarna står nedskrivningen för både nuvarande och föregående, vilket 
innebär att antalet årsredovisningar som inhämtas halveras till 1367 stycken. Vi väljer 
att kontrollera nedskrivningarna i årsredovisningarna för både 2004 och 2005, vilket 
resulterar i att antalet årsredovisningar som behandlas ökar till 1520 (589 observationer 
varav 282 observationer som inte hade goodwill). Av anledningen att de noterade 
bolagen enligt IFRS 1 (IFRS 1.21-23) år 2005 var tvungna att tillhandahålla en 
omräkning av nyckeltal. För perioden innan 2005 är både av- och nedskrivningar 
inkluderat i denna variabel. 
 
GIL står för Goodwill Impairment Losses och är nedskrivningen av goodwill år t 
dividerat på totala tillgångar år t-1. För perioden innan 2005 är både av- och 
nedskrivningar inkluderat i denna variabel. Inhämtningen av materialet för totala 
tillgångar beskrivs senare i denna sektion. 
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GWI står för Goodwill Impairment och är en dummyvariabel som antar värde 1 om en 
nedskrivning goodwill sker år t, annars 0. För perioden innan 2005 är både av- och 
nedskrivningar inkluderat i denna variabel. 
 
GWA är för år t goodwillposten år t-1 dividerat med totala tillgångar år t-1. 
  
GWP är en dummyvariabel som antar värde 1 om goodwill år 2004, 2003, 2002, 2001 
eller 2000 är större än 0 för samtliga år i panelen5. 
 
ADD är en dummyvariabel som antar värde 1 om goodwill år t plus nedskrivningen år t 
minus goodwill år t-1 är större än 0. För perioden innan 2005 är både av- och 
nedskrivningar inkluderat i denna variabel. Denna variabel skapades för att se hur den 
påverkar sannolikheten för en nedskrivning och inte storleken. Variabeln fångar även 
små ökningar vilket innebär att förändringar som endast beror på valutakursdifferenser 
ingår. 
  
∆GW beräknas på samma sätt som variabeln ADD, förutom att den dividerats med 
totala tillgångar år t-1 och inte formuleras som en dummyvariabel. Detta innebär att 
valutakursdifferenser endast får en marginell effekt jämfört med ADD, där den 
behandlas på samma sätt som en stor ökning av goodwill. 
  
5.2.2 Vinst, omsättning och kassaflöden 
Vinst är respektive företags resultat innan ränteintäkter, räntekostnader och skatt 
(EBIT). Vinsten inhämtas från databasen Thomson Reuters Datastream. 
  
ROE är avkastningen på eget kapital och beräknas som vinsten efter skatt dividerat med 
redovisat eget kapital. Datamaterialet hämtas från databasen Thomson Reuters 
Datastream. Avkastningen på eget kapital kan antingen beräknas då nämnaren är 
redovisat eget kapital år t-1 eller genomsnittet av redovisat eget kapital för år t och år t-
1. Värdet som Thomson Reuters Datastream anger använder genomsnittligt redovisat 
värde av eget kapital nämnaren. 
 
∆TURNOVER är förändringen i företagets försäljning mellan år t och år t-1 dividerat 
med totala tillgångar år t-1. Försäljningen för varje bolag hämtas från databasen 
Thomson Reuters EIKON och beräkningen sker manuellt. 
  
∆OCF är beräknad på samma sätt som ovanstående variabel förutom att förändringen i 
försäljningen ersatts med förändringen i det operativa kassaflödet mellan år t och år t-1. 
Datamaterialet inhämtas från Thomson Reuters EIKON och beräkningen sker manuellt. 
  
BATH (SMOOTH) är variabler för stålbad (vinstutjämning) och beräknas manuellt. 
Först beräknas förändringen i vinsten innan nedskrivning av goodwill genom att skapa 
en ny variabel (∆VIN, förändring i vinst innan nedskrivning) som är lika med vinst plus 
nedskrivning av goodwill år t minus vinst plus nedskrivning av goodwill år t-1 dividerat 
med totala tillgångar år t-1. Därefter har vi skapat en till variabel som är lika med 
medianen av icke negativa värden (av ∆VIN) för varje bolag. Slutligen har ytterligare 
två variabler skapats, BATH som är lika med ∆VIN om ∆VIN är lägre än medianen av 

                                                
5 Panelen är ett bolag och i panelen ingår alla år för bolaget 
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icke negativa värden (av ∆VIN) och SMOOTH som är lika med ∆VIN om ∆VIN är 
högre än medianen av icke negativa värden (av ∆VIN). För perioden innan 2005 är både 
av- och nedskrivningar inkluderat i denna variabel. 
  
5.2.3 Storlek 
Assets är företagets totala tillgångar i slutet av år t och används i sig inte i modellerna, 
men den används som nämnare vid beräkning av flera variabler som ingår i modellerna. 
Datamaterialet för denna variabel hämtas från Thomson Reuters Datastream. 
  
Marknadsvärde av eget kapital är priset på en aktie multiplicerat med antalet 
utomstående aktier i slutet av år t. Datamaterialet hämtas från Thomson Reuters 
Datasteam. Variabeln används i sig inte i någon av modellerna, men används vid 
beräkning av variablerna BM och SIZE. 
  
Redovisat värde av eget kapital är book value, vilket är totala tillgångar minus totala 
skulder. Detta värde är det som aktieägarna äger. Datamaterialet hämtas från Thomson 
Reuters Datastream. Variabeln används i sig inte i någon av modellerna, men används 
vid beräkning av variablerna ROE och BM. 
  
BM är book-to-market och beräknas som redovisat värde av eget kapital i slutet av år t 
dividerat med marknadsvärdet av eget kapital i slutet av år t. 
  
DE är skuldsättningsgraden där D är skulder i slutet av år t och E är redovisat värde av 
eget kapital i slutet av år t. Variabeln hämtas från Thomson Reuters EIKON. 
  
SIZEt,MV är den naturliga logaritmen av marknadsvärde av eget kapital i slutet av år t.  
  
5.2.4 Övrigt 
IFRS är en dummyvariabel som antar värde 1 om bolaget följer IFRS och 0 om de inte 
gör det. Inledningsvis skapas en variabel som är lika med 1 om året är 2005 eller senare, 
men eftersom det var frivilligt att tillämpa IFRS redan innan 2005 har vi genomfört 
sökningar i slumpmässiga bolags årsredovisning för år 2004 för att se om de tillämpade 
IFRS då. 
 
∆VD är en dummyvariabel som är lika med 1 om det under året skett ett byte av 
företagets VD. I de fall där tillträdet av den nya VD’n sker året efter att den föregående 
VD’n har slutat eller fått sparken har variabeln antagit värde 1 året som den nya VD’n 
tillträtt. Vi väljer även att klassificera ett byte från tillfällig VD till ny VD som ett byte, 
givet att den tillfälliga VD’n sitter som VD i slutet av räkenskapsåret. Materialet som 
ligger till grund för denna variabeln hämtas manuellt via databasen Regional Business 
News och Retriever Business. I databasen Regional Business News används sökorden 
[bolagets namn] + ”ny VD”, [namn på nuvarande VD] + ”ny VD” och/eller [namn på 
tidigare VD] + ”ny VD” och specificerat perioden 1999-01-01 till 2015-12-31. Regional 
Business News samlar nyheter från tryckt press och internetbaserade nyhetstjänster. När 
ett bolag byter VD skrivs det ofta i ett pressmeddelandet om avgående samt tillträdande 
VD. När det inte finns information om när en VD tillträdde eller avgick har vi gått in i 
bolagets årsredovisningar via Retriever Business samt i vissa fall Linkedin, för att se 
vilket år som VD-bytet skett. I datamaterialet finns det totalt 431 VD-byten där 273 
byten ingår i modell 1A, 257 byten i modell 1B och 245 byten i modell 2. 
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INSOWN är det procentuella ägandet av personer med insyn i företagets verksamhet. 
Det kan vara personer/företag som äger mer än 10 procent av företagets utomstående 
aktier eller ägandet av personer som har en ledande position i företaget 
(Finansinspektionen, u.å.). Datamaterialet för variabeln är det kumulativa antalet aktier 
som innehas av personer med insyn i slutet av år t och totalt antal utomstående aktier i 
slutet av år t. Variabeln beräknas genom att dividera antalet aktier som ägs av 
insynspersoner med det totala antalet utomstående aktier. Materialet hämtas från 
databasen FactSet Fundamentals då andra databaser endast hade bristfällig data. 
 
Till en början hämtas datamaterial i olika Excel-ark och sammanställs sedan i ett Excel-
ark med alla variabler som inte beräknas i STATA 14. Stor del av materialet behandlas 
manuellt i Excel då företagen benämns olika i olika databaser. Materialet från 
Bloomberg Terminal är sorterat med bolagets ticker6 på raderna och åren i kolumner. 
Materialet från FactSet Fundamentals, Thomson Reuters Datastram och Thomson 
Reuters EIKON sorteras med bolagsnamnen i kolumnerna och åren på raderna. I Excel 
används verktyget transponera i samband med manuell hantering för att sortera och 
sammanställa all data. 
 
5.3 Statistisk metod 
Inledningsvis genomförs t-tester för skillnader i medelvärden. T-testerna syftar till att ge 
en indikation på vilka variabler som torde vara signifikanta vid vidare tester. Samtliga 
variabler delas in i olika grupper beroende på om det sker en nedskrivning av goodwill 
under året eller inte. Beräkningen av t-statistiskan baseras på om grupperna har samma 
varians, därefter genomförs beräkningar med lämplig formel (återfinns i appendix 2). 
 
Sammanlagt tre regressioner skattas för att undersöka huruvida goodwillnedskrivningar 
används för att manipulera resultatet. En linjär regression antar att responsvariabeln är 
approximativt kontinuerlig och det är således inte logiskt att behandla en variabel som 
är begränsad mellan 0 och 1 som kontinuerlig (Wooldridge, 2003, s. 553). En linjär 
sannolikhetsmodell är enkel att skatta och använda men det finns nackdelar med 
modellen, såsom att de skattade sannolikheterna kan vara större än 1 eller negativa 
(Wooldridge, 2003, s. 554). Wooldridge (2003, s. 554) anser att det således är mer 
lämpligt att använda en mer sofistikerad modell med en binär responsvariabel. Det finns 
två typer av den binära modellen, logit eller probit, men tar enligt Wooldridge (2003, s. 
554) i båda fall följande form; 
 
P y = 1 x = G β) + β+x+ + ⋯+ βZxZ = G(β) + xβ) 
 
Där xk är värdet på variabel k och βk är lutningskoefficienten för variabel k. Skillnaden 
mellan logit och probit ligger i funktionen G (Wooldridge, 2003, s. 554). I en logit 
modell är G den kumulativa fördelningsfunktionen för en standard logistisk 
slumpmässig variabel och i en probit modell är G den standardiserade kumulativa 
normalfördelningsfunktionen utryckt som integral (Wooldridge, 2003, s. 554-555). En 
probit eller logit regression används då den beroende variabeln bara kan anta två värden 
(Moore et al., 2011, s. 621). Vad som enligt Wooldridge (2003, s. 564) avgör valet 
mellan logit och probit är antagandet om slumptermens fördelning. Även om 
Wooldridge (2003, s. 564) anger den regelrätta anledningen till val av 

                                                
6 En ticker är ett kortnamn för ett bolag, till exempel bolaget AstraZeneca PLC har tickern AZN:SS och 
bolaget Investor AB har tickern INVEB:SS. 
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regressionsmodell faller valet att använda en probit regression framför allt på att 
Hamberg et al. (2011) samt Beatty & Weber (2006) använder denna typ av regression. 
Detta görs då vi har samma beroende variabel och ett liknande undersökningsområde. 
Denna regression används för att utforska vad som påverkar sannolikheten för en 
nedskrivning av goodwill. 
 
För att vidare testa om goodwillnedskrivningarna används på ett opportunistiskt sätt 
skattas även en version av den första modellen. Då med ett tidslagg på samtliga 
förklarande variabler och en dummyvariabel som är lika med 1 om företaget gjorde en 
nedskrivning föregående år. I enlighet med delsyfte två besvarar denna modell om en 
nedskrivning inte beror på fundamentala räkenskaper utan på ledningens 
opportunistiska beteende. 
 
I modell 2 används goodwillnedskrivningen i procent av totala tillgångar som 
responsvariabel. Denna modell skattas för att, i enlighet med det tredje delsyftet, 
undersöka vad som påverkar storleken av goodwillnedskrivningen. Skattningen av 
modellen sker med en Tobit regression i likhet med Hamberg et al. (2011, s. 274), 
AbuGhazaleh et al. (2011, s. 190) samt Beatty och Weber (2006, s. 282). Vi använder 
en Tobit regression istället för en OLS regression7 av samma anledning som 
AbuGhazaleh et al. (2011). I en Tobit regression är observationerna av den beroende 
variabeln inte observerbar då den är under en viss nivå (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 
199). Om värdet av goodwill ökar så kan bolaget inte redovisa denna ökning vilket 
resulterar att den beroende variabeln (GIL) inte kan vara negativ och därav är 
distributionen av den beroende variabeln censurerad vid noll (AbuGhazaleh et al., 2011, 
s. 199). OLS regressionen producerar partiska och inkonsekventa skattningar då den 
beroende variabeln är censurerad (AbuGhazaleh et al., 2011, s. 199). Vidare misslyckas 
vanliga regressionsmetoder med att ta hänsyn till den kvalitativa skillnaden mellan 
begränsade och icke-begränsade observationer (Greene, 2003, 768). Antagandena i en 
Tobit regression är att slumptermen är normalfördelad med ett väntevärde på noll och 
konstant varians (McDonald & Moffitt, 1980, s. 318). Den teoretiska modellen som 
ligger till grund för Tobit regressionen är: 
 
yt = Xtβ+ut om Xtβ+ut > 0 
  = 0  om Xtβ+ut ≤ 0 
   t = 1, 2,…, N 
 
Där N är antalet observationer, yt är den beroende variabeln, Xt är en vektor av de 
oberoende variablerna, β är en vektor av okända koefficienter och ut är slumptermen 
(McDonald & Moffitt, 1980, s. 318). Vid initial skattning av regressionen med en Tobit 
specifikation finner vi genom enkla test indikationer på förekomst av 
heteroskedasticitet. Tobit regressioner kritiseras för att den skattar felaktiga estimeringar 
om antagandena inte är uppfyllda (Greene, 2003, 768). I STATA 14 väljer vi därför att 
installera det användarskrivna kommandot -tobithetm-. Detta för att använda en Tobit 
regression som justerar för heteroskedasticitet vid skattningen av den andra modellen. 
 
  

                                                
7 OLS regression är basen för linjära regressioner och står för Ordinary Least Squares (Studenmund, 
2011, s. 34-35) 
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Modellerna som skattas för att besvara syftena i vår studie följer: 
 
1A.  

!"-(0,1)_,& = C) + C+-.#/_,& + C0!"E_,0))4 + C1∆M%_,& + C269_,&
+ C4%$_,& + C5!"K_,& + C;K%%_,& + CH/-3$&,>`
+ CO!"E_,0))4 ∗ !"K_,& + <_,& 

 
1B.  

!"-(0,1)_,& = () + (+-.#/_,&a+ + (0!"E_,0))4 + (1∆M%_,&a+ + (269_,&a+
+ (4%$_,&a+ + (5!"K_,&a+ + (;K%%_,&a+ + (H/-3$&a+,>`
+ (O!"-(0,1)_,&a+ + (+)!"E_,0))4 ∗ !"K_,&a+ + <_,& 

 
2. 
!-I_,& = b) + b+-.#/_,& + b0∆M%_,& + b169_,& + b2%$_,& + b4!"K_,& + b5#7$_,&

+ b;∆:G#F7M$#_,& + bH∆7D._,& + bO6K:N_,& + b+)/977:N_,&
+ b++∆!"_,& + b+0/-3$&,>` + b+1-F/7"F_,& + <_,& 

 
I tabell 1 presenteras en kort förklaring över de variabler som kommer att användas i 
någon av modellerna. 
 
Tabell 1: Förklaring av variabler inkluderade i de första, den andra eller samtliga regressionerna. 
Variabel Förklaring 

GWIt, 0.1 Dummy/Binär variabel som antar värde 1 om det sker en nedskrivning av goodwill 
under året, 0 annars 

GILt, 0.1 Nedskrivning av goodwill dividerat med totala tillgångar år t-1  
GWAt Storleksvariabel, goodwill år t-1 dividerat med totala tillgångar år t-1 
SIZEt, MV Storleksvariabel, naturliga logaritmen av marknadsvärdet av eget kapital år t 
DEt Skuld år t dividerat med eget kapital år t 
BMt Redovisat eget kapital år t dividerat med marknadsvärde av eget kapital år t 
∆TURNOVERt Förändring i omsättningen mellan år t och t-1 dividerat med totala tillgångar år t-1 
∆OCFt Förändring i det operativa kassaflödet mellan år t och t-1 dividerat med totala 

tillgångar år t-1 
ROEt Årets avkastning på eget kapital 
INSOWNt Samtliga aktier som ägs av personer/företag med insyn i verksamheten (insiders) som 

andel av totalt antal utomstående aktier 
∆GWt Förändringen i goodwill innan avskrivning mellan år t-1 och t dividerat med totala 

tillgångar år t-1. Ett approximativt mått på uppköp eller avyttring av goodwill. 
∆VDt Dummyvariabel som antar värde 1 om det sker ett byte av VD under året, 0 annars. 

Variabeln antar värde 1 de år som den nya VD’n tillträdde. 
IFRS Dummyvariabel som antar värde 1 om företaget använder IFRS som 

redovisningsprincip, 0 annars. 
BATHt Variabel som är förändringen i vinst innan nedskrivning av goodwill mellan år t-1 och 

t om denna förändring är mindre än medianen av icke-negativa värden, annars 0. 
SMOOTHt Variabel som är förändringen i vinst innan nedskrivning av goodwill mellan år t-1 och 

t om denna förändring är större än medianen av icke-negativa värden, annars 0. 
ADDt, 0.1 Dummyvariabel som antar värde 1 om goodwill ökat genom uppköp, 0 annars. 

Godtyckligt uppskattad, variabeln antar värde 1 om ökningen i goodwill innan 
nedskrivning mellan år t och t-1 är större än 0. 

GWP2005, 0.1 Dummyvariabel som antar värde 1 om företaget hade goodwill innan år 2005 

 
5.4 Kritik praktisk metod 
I urvalet identifierar vi ett antal problem som rättfärdigar viss kritik mot studien. 
Företagen som innan 2005 tillämpade Redovisningsrådets rekommendationer kan 
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utgöra ett av dessa problem. Som vi beskriver i problembakgrunden hade Sverige 
tidigare ett konservativt förhållningssätt till goodwill och företag föredrog att ha hög 
avskrivningstakt på goodwillvärden (Hamberg et al., 2011, s. 266). Resultatet av 
fenomenet kan ha gjort att företag som efter 2005 inte genomgått ett rörelseförvärv som 
gett upphov till goodwill inte haft möjlighet att använda sig av subjektiva 
bedömningsmetoder i resultatmanipulerande syfte. I sin tur kan det innebära att antalet 
observationer av goodwillnedskrivningar inledningsvis varit lägre än vad det kommer 
att vara i framtiden. Är förhållandet på det beskrivna sättet finns en risk att den här 
studiens reliabilitet är låg då resultaten i såna fall kommer att fluktuera över tid. Om vår 
studie replikeras i framtiden förmodar vi att intensiteten av resultatmanipuleringen i 
samband med goodwill har ökat och därmed sker i större utsträckning än idag. Vi anar 
att ett liknande mönster går att urskilja på den amerikanska marknaden, där US GAAP 
tillämpas. USAs regelverk är visserligen frånskilt de regelverk vi har i Sverige, men har 
liknande karaktärsdrag. Redan år 2002 tillämpade USA SFAS no. 142 och även om det 
finns skillnader mellan IFRS 3 och SFAS no. 142 var ett av målen med IFRS 3 att 
uppnå konvergens med US GAAP (Jerman & Manzin, 2008, s. 218). Vi tror därför det 
är möjligt att studera den amerikanska marknaden för att snabbare urskilja ett mönster 
för intensiteten. 
 
Ytterligare kritik som går att rikta mot studien är det stora antalet exkluderade variabler 
i modellen skapad av AbuGhazaleh et al. (2011). Vi är väl medvetna om att studiens 
utgång troligtvis påverkas och vill därför påpeka att studien inte är att likställa med 
AbuGhazaleh et al. (2011). Eftersom variablerna endast kan samlas in manuellt tvingar 
vår tidsram oss till att exkludera dessa variabler. Förhoppning är ändock att vi samlat in 
tillräckligt många variabler för att studien ska anses ha god validitet. 
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6. Resultat 
I kapitlet presenteras resultaten från replikeringen av tidigare studier och vår studies 
regressionsmodeller. Resultatet inkluderar övergripande och deskriptiv statistik, 
korrelationstabeller, t-tester samt regressionernas koefficienter.  
 
6.1 Resultat från replikering av tidigare studier 
6.1.1 Hamberg et al. (2011) 
För denna replikering har vi tillgång till alla variabler och kan på så sätt replikera 
modellen med vårt datamaterial på ett korrekt sätt. De största skillnaderna i materialet är 
tidsperioden och att vi till skillnad från Hamberg et al. (2011, s. 271) inte exkluderar 
fastighets- eller investmentbolag, eller de bolag som mellan 2005 till 2007 följer svensk 
GAAP. Nedan presenteras tabell 2 som innehåller de skattade koefficienterna från 
replikeringen av den första modellen i Hamberg et al. (2011, s. 272). 
 
Tabell 2: Jämförelse och replikering av Hamberg et al. (2011). Signifikant på 1% ***, 5% **, 10% * 
 Hamberg et al. (2011) Vår data (2014) 
Variabel Koefficient p-värde Koefficient p-värde 

Intercept 0,024 0,033** 0,063 0,080* 
IFRS −0,146 0,000*** -0,212 0,000*** 
GW 0,225 0,000*** 0,140 0,000*** 
IFRS*GW −0,119 0,000*** -0,054 0,032** 
SIZE −0,014 0,000*** -0,004 0,019** 
IFRS*SIZE 0,016 0,210 0,006 0,000*** 
BOOKMKT 0,005 0,239 0,031 0,000*** 
IFRS*BOOKMKT 0,003 0,779 -0,006 0,442 
Antal observationer 983  2006  

 
Hamberg et al. (2011, s. 274) skattar den första modellen med en Tobit regression, 
vilket vi även gör i replikeringen. Vad som går att notera i tabell 2 är att resultaten är 
lika, både när det kommer till koefficienternas riktning och dess p-värde. Koefficienten 
för IFRS skattas i vår data till -0,212 vilket är en brantare lutning och således större 
effekt jämfört med Hamberg et al. (2011, s. 276) där koefficienten skattas till -0,146. 
För variablerna GW, SIZE och interaktionsvariabeln mellan de två är lutningen på 
sambandet flackare. Den största skillnaden i resultatet är att vi jämfört med Hamberg et 
al. (2011, s. 276) ser en signifikant interaktionseffekt mellan IFRS och SIZE. En annan 
skillnad är att BOOKMKT, med vår data, påvisar en signifikant effekt. 
 
För andra modellen i Hamberg et al. (2011, s. 272) har vi inte tid att samla in 
variablerna EMC, COMP, TENURE och OWNCONC då dessa kräver manuell 
insamling eller tillgång till någon databas där variablerna finns. Det skulle inte ge rättvis 
bild då resultatet från vår replikering skulle skilja sig mycket från Hamberg et al. (2011) 
eftersom vi utelämnat många variabler. Vidare skattas regressionen endast med data 
från 2004 - 2005 och forskarna finner inte att någon av de inkluderade variablerna har 
en signifikant effekt på sannolikheten för en nedskrivning på signifikansnivån 5 procent 
(Hamberg et al. 2011, s. 280).  
 
6.1.2 AbuGhazaleh et al. (2011) 
I AbuGhazaleh et al.’s (2011) studie hämtas många variabler manuellt och vi har 
således inte tid att samla in alla. Viss data för variablerna BINDEP, SEPCHAIR, 
BACTIVITY, BLOCK och EXEOWN finns dock tillgängliga via Thomson Reuters 
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EIKON och Thomson Reuters Datastream. Materialet för dessa är bristfälligt och finns 
enbart för cirka 19 procent av vårt urval vilket resulterar i att cirka 81 procent av våra 
observationer faller bort. Därför skattas två modeller, i den första exkluderas variabler 
vi inte har någon data på och en där vi dessutom exkluderar de variabler som vi enbart 
besitter bristfällig data för. Vi är väl medvetna om att detta inte är helt lämpligt då 
resultaten i AbuGhazaleh et al. (2011, s. 190) är beroende av att alla variabler 
inkluderas. En beskrivning av samtliga variabler återfinns i appendix 1. Då vi inte finner 
separat data för insynsägande av personer med eller utan ledande position i företaget 
klumpas variablerna EXEOWN och NONEXEOWN ihop till en variabel som vi kallar 
INSOWN. 
 
Tabell 3: Jämförelse och replikering av AbuGhazaleh et al. (2011). Signifikant på 1% ***, 5% **, 10% * 
 AbuGhazaleh All vår data Exkl. bristfällig data 
Variabel Koefficient P-värde Koefficient P-värde Koefficient P-värde 

Intercept −0,1689 0,0010*** 0,0501 0,1830 0,0323 0,0040*** 
B/M 0,0203 0,0480** 0,0136 0,0650* 0,0075 0,0040*** 
GWA 0,0216 0,1740 0,0766 0,0000*** 0,0994 0,0000*** 
CGU 0,0131 0,1450 

    ∆TURNOVER  0,0062 0,3470 0,0034 0,5710 0,0065 0,0200** 
∆OCF  −0,0589 0,0780* 0,0227 0,6830 0,0081 0,5620 
ROA −0,0533 0,0680* -0,0898 0,1060 -0,1612 0,0000*** 
DEBTRATIO −0,0121 0,4770 -0,0131 0,5500 -0,0358 0,0000*** 
BATH −0,0938 0,0010*** -0,0627 0,2680 -0,0684 0,0000*** 
SMOOTH 0,1019 0,0327** -0,0137 0,7440 0,0135 0,0820* 
∆CEO  0,0105 0,0790* -0,0032 0,6060 0,0010 0,7350 
BINDEP 0,0460 0,0320** 0,0002 0,0960* 

  SEPCHAIR 0,0060 0,6230 0,0089 0,0950* 
  BACTIVITY 0,0033 0,0010*** -0,0008 0,2680 
  BLOCK 0,0005 0,0075*** 

    EXEOWN/INSOWN 0,0596 0,0460** 0,0134 0,4720 -0,0041 0,5290 
NONEXEOWN 0,1102 0,0160** 

    ADD 0,0171 0,0220** -0,0144 0,0130** 0,0058 0,0420** 
USCLIST 0,0201 0,0490 

    YEND 0,0097 0,1200 0,0067 0,5250 -0,0022 0,7260 
SIZE 0,0025 0,2370 -0,0027 0,1720 -0,0017 0,0170** 
Antal observationer 528  316  1866  

 
Replikeringen av AbuGhazaleh et al.’s (2011, s. 178 & 190) studie med vårt 
datamaterial presenteras i tabell 3 och visar att det finns stora likheter i materialet. Då vi 
använder all vår data blir 4 variabler signifikanta på signifikansnivån 10 procent, varav 
1 variabel som är signifikant på 5 procent och 2 som är signifikanta på 1 procent. Av de 
verkliga nedskrivningsfaktorerna är endast B/M och GWA signifikanta då all data 
används. Med all vår data får vi också samma riktning, om än lite svagare lutning på 
variabeln BINDEP. Variabeln SEPCHAIR är med vår data och till skillnad mot 
AbuGhazaleh et al. (2011, s. 190) signifikant på signifikansnivån 10 procent.  
 
I kolumnen längst till höger i tabell 3 återfinns resultatet från replikeringen då vi 
exkluderat all bristfällig data för att få ett större urval. Då all bristfällig data exkluderas 
blir antalet signifikanta variabler betydligt fler. 10 variabler är signifikanta på 10 
procents signifikansnivå, varav 3 som är signifikanta på 5 procent och 6 som är 
signifikanta på 1 procent. För de variabler som är signifikanta i både vår replikering och 
i AbuGhazaleh et al.’s (2011, s. 190) studie är riktningen på sambandet samma och 
påvisar en liknande styrka. Största skillnaden i resultaten är att vi får signifikanta 
resultat för variablerna GWA, ∆TURNOVER och DEBTRATIO. Skillnader återfinns 
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även åt andra hållet då vi jämfört med AbuGhazaleh et al. (2011, s. 190) inte finner 
signifikanta samband för variablerna ∆OCF, ∆CEO. 
 
6.2 Övergripande statistik 
I appendix 3 återfinns deskriptiv statistik för variabeln GIL, givet att en nedskrivning 
sker. Det går inte med blotta ögat att utläsa ett tydligt samband eller en tydlig utveckling 
av medelvärdet för nedskrivningar av goodwill över åren. Det är dock evident att 
hanteringen av goodwill kraftigt förändrats sedan införandet av IFRS 3. Sedan 2004 då 
det i genomsnitt skedde 112 nedskrivningar per år har genomsnittet minskat till 37, 
samtidigt som antalet bolag som ingår i vår studie ökat från 129 år 2004 till 195 år 2014 
(appendix 4). Speciellt stor skillnad går att urskilja mellan år 2004 och 2005 då IFRS 
implementerades och antalet nedskrivningar sjunker drastiskt. Den genomsnittliga 
nedskrivningar av goodwill innan IFRS är cirka 2,26 procent och 2,75 procent för 
perioden med IFRS. Denna skillnad är dock inte signifikant enligt det t-test som 
återfinns i appendix 5. 
 
I de två kommande figurerna exkluderas perioden 2000-2004 eftersom 
nedskrivningarna då var väsentligt fler och försvårar visualiseringen av skillnader 
mellan nedskrivningar då de grupperades i två olika grupper. 

Figur 3: GIL över tid grupperat på variabeln ADD. För varje år är staplarna till höger medelvärdet för 
GIL då goodwill ökar. 
 
I figur 3 visualiseras ett skäligen tydligt samband. När goodwillnedskrivningarna 
grupperas in i två grupper beroende på om det sker en ökning av goodwill eller inte 
åskådliggörs det att de observationer där det sker en ökning av goodwill generellt har 
större nedskrivningar. Mellan år 2005 till 2014 sker det i vår data 1045 ökningar av 
goodwill efter nedskrivning och under 158 av dessa sker det under samma år en 
nedskrivning. För hela tidsperioden är siffrorna 1721 ökningar och 389 nedskrivningar.  
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Figur 4: GIL över tid grupperat på variabeln ∆VD. För varje år är staplarna till höger är medelvärdet för 
GIL då det sker ett VD-byte.  
 
Figur 4 visar den genomsnittliga nedskrivningen av goodwill per år mellan 2005 och 
2014 beroende på om det under året sker ett bytte av VD eller inte. Under perioden 
2005 till 2009 bortsett från 2008 är nedskrivningarna av goodwill större då företaget 
inte bytt ut sin VD, men lägre under perioden mellan 2010 till 2013 och följaktligen är 
resultatet inte helt stringent. Sammantaget finns det fem år där ett VD-byte medför 
större goodwillnedskrivningar och lika många år som nedskrivningarna av goodwill är 
större då det inte sker VD-byte. Staplarna i figur 4 baseras på att det faktiskt sker en 
nedskrivning och upplyser inte om antalet nedskrivningar.  

Figur 5: Medelvärdet för GWA och GIL per år givet att en nedskrivningen sker. 
 
I figur 5 syns medelvärdet för GIL och GWA givet att det sker en nedskrivning av 
goodwill. Vad som är evident i figur 5 är att goodwill i procent av totala tillgångar ökat 
markant och relativt solitt, från cirka 10 procent år 2000 till drygt 29 procent 2014. 
Samtidigt bibehåller nedskrivningen av goodwill en relativt konstant storlek.  
 
  



 41 

6.3 Resultat från Modell 1A och 1B 
6.3.1 Deskriptiv statistik 
Tabell 4: Deskriptiv statistik över urvalet som ingår i modell 1A 
Variabel Medel Avvikelse Min Max 

GWIt+1 0,370 0,483 0 1 
GWIt 0,392 0,488 0 1 
IFRS 0,764 0,425 0 1 
GWP 0,872 0,334 0 1 
∆VD 0,137 0,344 0 1 
BM 0,651 0,519 0,006 5,257 
DE 1,068 4,190 0 158,805 
GWA 17,792 16,464 0 79,303 
ADD 0,615 0,487 0 1 
SIZE 21,751 2,260 15,423 28,311 

 
I tabell 4 återfinns deskriptiv statistik för urvalet som ingår i modell 1A och till viss del 
i modell 1B. Medelvärdet för responsvariabeln GWI implicerar att det sker en 
nedskrivning av goodwill i cirka 39 procent av urvalet. Resultatet visar att de flesta 
bolagen som ingår i urvalet redovisar goodwill innan 2005. För variabeln ∆VD är det 
mest frekventa värdet 0 och innebär att i det i de flesta fall inte sker ett VD-byte. 
Bolagen som ingår i urvalet är i genomsnitt skuldsatta till samma belopp som deras 
egna kapital, men det finns extremfall. För alla bolag som har goodwill och ingår i 
urvalet är den genomsnittliga goodwillintensiteten cirka 17,8 procent. Då medelvärdet 
för variabeln ADD är 0,615, vilket innebär att det i de flesta observationer i urvalet sker 
ökningar av goodwill. Det minsta bolaget8 som ingår i modell 1 har ett marknadsvärde 
av eget kapital på cirka 5 miljoner kronor9 och det största bolaget8 i urvalet har ett 
marknadsvärde av eget kapital på cirka 2 biljoner kronor10. Medelstorleken på företagen 
som ingår i modell 1 är cirka 3 miljarder kronor. 
 
6.3.2 Korrelation 
Tabell 5: Korrelation mellan variabler som ingår i modell 1A 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
(1) IFRS 1 

       (2) GWP -0,19 1 
      (3) ∆VD -0,01 -0,02 1 

     (4) BM 0,02 -0,04 0,08 1 
    (5) DE -0,01 -0,01 0,00 -0,02 1 

   (6) GWA 0,16 -0,03 0,01 0,04 -0,12 1 
  (7) ADD -0,07 0,08 -0,04 -0,06 -0,03 0,01 1 

 (8) SIZE 0,05 0,13 -0,02 -0,29 0,13 -0,14 0,08 1 
 
I tabell 5 återfinns skattningar av korrelationen mellan de olika variablerna som ingår i 
modell 1A. En låg korrelation11 påvisas mellan de flesta variabler. Den i absoluta tal 
högsta korrelationen är mellan SIZE och BM (-0,29). Större bolag tenderar att ha ett lågt 
redovisat värde av eget kapital i relation till marknadsvärdet. Korrelationen mellan 
GWP och SIZE tyder på att större företag i högre grad redovisar goodwill innan 2005. 

                                                
8 Sett till marknadsvärdet av eget kapital. 
9 ln 9M_,& = /-3$_,&,>` 	⟶ Rg=hij,k,lm = Rno >`j,k = 9M_,& , där MVi,t är marknadsvärdet av eget kapital 
för företag i år t. 
10 Bolaget är ett teknikföretag som hade detta marknadsvärde under tidigt 2000 
11 korrelationx,y<⏐0,10⏐ 
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Större företag och mer skuldsatta företag tenderar att ha lägre goodwillintensitet, vilket 
syns i korrelationen mellan DE och GWA (-0,12) samt mellan SIZE och GWA (-0,14). 
 
6.3.3 T-test 
Tabell 6: Kort deskriptiv statistik för urvalet som ingår i modell 1A och t-tester för test om skilda 
medelvärden. 
  Medel Medel Medel t-test Slutsats 
Urval Samtliga Nedskrivning Ingen nedskrivning     
Storlek 1990 779 1211 

              
GWI 0,39 1 0 

  IFRS 0,76 0,40 1,00 -33,52 FÖRKASTA 
GWP 0,87 0,94 0,83 8,55 FÖRKASTA 
∆VD 0,14 0,16 0,12 2,49 FÖRKASTA 
BM 0,65 0,67 0,64 0,97 FÖRKASTA EJ 
DE 1,07 1,06 1,08 -0,11 FÖRKASTA EJ 
GWA 17,79 16,57 18,58 -2,67 FÖRKASTA 
ADD 0,62 0,68 0,57 5,02 FÖRKASTA 
SIZE 21,75 21,86 21,68 1,79 FÖRKASTA EJ 
GWP*GWA 15,38 15,35 15,40 -0,08 FÖRKASTA EJ 
 
För att testa om det finns en skillnad mellan medelvärdet för variablerna då de delas upp 
i två grupper utförs ett enkelt t-test. Urvalet för modell 1A delas in i två grupper baserat 
på om det sker en nedskrivning av goodwill under året eller inte. Antalet observationer 
som gör en nedskrivning av goodwill är 779 och antalet som inte gör en nedskrivning är 
1211. Det totala antalet observationer som ingår i modell 1A är 1990. Resultaten för 
testerna återfinns i tabell 6 och i appendix 6 återfinns en komplett tabell som innehåller 
F-tester för lika varians i grupperna. För de variabler där nollhypotesen om lika varians 
förkastas används ett annorlunda antal frihetsgrader i t-testet. Nollhypotesen för t-testet 
är att medelvärdet i de två grupperna är samma. 
 
På signifikansnivån 5 procent finns det empiriskt stöd för att det sker färre 
nedskrivningar under IFRS och att företagen som redovisar goodwill innan 
implementeringen av IFRS sannolikt är mer benägna att skriva ner goodwill. Vidare 
föreligger även empiriskt stöd för att det i större utsträckning sker en nedskrivning i 
samband med ett VD-byte, då medelvärdet för ∆VD är större i gruppen där en 
nedskrivning av goodwill sker. Resultatet påvisar dessutom empiriskt stöd för att det 
sker fler nedskrivningar av goodwill i samband med en ökning av goodwill. Resultatet 
indikerar på att bolag med högre goodwillintensitet gör färre nedskrivningar.  
 
6.3.4 Regression 
För att svara mot det första och andra delsyftet används modell 1A och modell 1B som 
skattar sannolikheter för en nedskrivning av goodwill. Resultatet från regressionerna 
presenteras i tabell 7 på nästa sida. För att underlätta översättningen av dessa resultat 
beskrivs det hur en förändring i varje variabel påverkar sannolikheten för en 
nedskrivning av goodwill. Det görs genom att vi skapar ett jämförelsebolag, där 
dummyvariablerna antar det mest frekventa värdet och övriga variabler antar det 
medelvärde som syns i tabell 6. Sannolikheten för en nedskrivning av goodwill i 
jämförelsebolaget är då 27,87 procent i modell 1A och 25,92 procent i modell 1B. 
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Tabell 7: Resultat från skattningen av modell 1A och 1B. Signifikansnivåerna är 0,01 (***), 0,05 (**) och 
0,10 (*). Nedersta delen av tabellen visar modellens träffsäkerhet genom att skattade värden jämförs med 
faktiska värden.  

  
Modell 1A Modell 1B 

Variabel Förväntat Koefficient P-värde Koefficient P-värde 
Intercept ? 0,16 0,8450 -1,48 0,0020*** 
IFRS - -3,78 0,0000*** -1,35 0,0000*** 
GWP - 0,17 0,5230 -0,10 0,6140 
∆VD + 0,33 0,0020*** 0,05 0,6230 
BM ? 0,17 0,0860* 0,38 0,0000*** 
DE ? -0,05 0,2210 0,00 0,7800 
GWA ? 0,01 0,4450 0,00 0,8590 
ADD + 0,26 0,0030*** 0,06 0,3850 
SIZE ? 0,09 0,0050*** 0,07 0,0010*** 
GWP*GWA ? 0,01 0,5060 0,01 0,4800 
GWI -     0,71 0,0000*** 
      Antal observationer 1990 

 
1823 

 Antal kluster 194 
 

185 
 Log pseudolikelihood -719,35   -841,66   

      Sensitivity Pr(+⏐+D) 59,95% 
 

64,24% 
 Specifictivity Pr(-⏐-D) 99,17% 

 
89,99% 

 Positive predicted value Pr(+D⏐+) 97,90% 
 

79,01% 
 Negative predicted value Pr(-D⏐-) 79,38%   81,10%   

Correctly classified 83,82%   80,47%   
 
I tabell 7 återfinns resultatet för modell 1A där den beroende variabeln är årets 
nedskrivning. Det finns empiriskt stöd för att variabeln IFRS har en inverkan på 
sannolikheten för en nedskrivning av goodwill. För perioden innan IFRS är 
sannolikheten för en nedskrivning av goodwill 66,57 procentenheter12 högre, ceteris 
paribus. Ett VD-byte har en statistiskt signifikant inverkan på sannolikheten för en 
nedskrivning och vid ett byte av VD ökar sannolikheten för en nedskrivning med 7,17 
procentenheter till 35,03 procent, ceteris paribus. Det finns empiriskt stöd för att den 
verkliga nedskrivningsfaktorn BM har en inverkan på sannolikheten för en nedskrivning 
av goodwill. Sannolikheten för en nedskrivning ökar med 1,86 procentenheter om BM 
ökar med en standardavvikelse till 1,17, vilket innebär att marknadsvärdet av eget 
kapital är lägre än det redovisade värdet av eget kapital. Det finns vidare ett positivt, 
statistiskt signifikant, samband mellan ökningar av goodwill och nedskrivning av 
goodwill. Sannolikheten för en nedskrivning är 4,91 procentenheter lägre för bolag som, 
under året, inte köpt någon ytterligare goodwill, ceteris paribus.  
 
I tabell 7 återfinns även resultatet för modell 1B där den beroende variabeln är nästa års 
avskrivning. Av de signifikanta sambanden i regressionen är det enbart en variabel som 
svarar mot det andra delsyftet. Variabeln GWI visar ett tydligt positivt statistiskt 
signifikant samband där sannolikheten för en nedskrivning av goodwill nästa år är 15,55 
procentenheter högre om företaget gör en nedskrivning av goodwill under nuvarande år. 
 
Längst ner i tabell 7 finns ett kvalitetstest som visar träffsäkerheten för modellerna. Med 
modell 1A kan 59,95 procent av alla nedskrivningar identifieras och 64,24 procent av 
alla nedskrivningar nästkommande år kan predikteras med modell 1B. I 2,10 procent av 
fallen sker en nedskrivning som inte predikteras av modell 1A. Samma fel gör modell 

                                                
12 P GWI = 1 xr = X = tuvwuxyxwuxyxw⋯wwuzyzw{k

+|tuvwuxyxwuxyxw⋯wwuzyzw{k
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1B, men då i 20,99 procent av fallen. Den sammanlagda träffsäkerheten för modell 1A 
är 83,82 procent och 80,47 procent för modell 1B. 
 
6.4 Resultat från Modell 2 
6.4.1 Deskriptiv Statistik 
 
Tabell 8: Deskriptiv statistik över urvalet som ingår i modell 2 
Variabel Medel Avvikelse Min Max 

GIL 0,847 3,143 0 47,952 
IFRS 0,764 0,425 0 1 
∆VD 0,133 0,340 0 1 
BM 0,660 0,522 0,018 5,257 
DE 0,977 2,067 0 17,106 
ROE 11,255 22,765 -96,470 276,360 
∆TURNOVER 12,316 44,600 -96,133 785,912 
∆OCF 1,190 9,393 -61,527 101,999 
∆GW 4,680 19,805 -29,448 406,822 
INSOWN 27,540 21,600 0 99,904 
BATH -1,688 6,484 -66,946 24,967 
SMOOTH 3,689 14,570 0 415,525 
GWA 17,535 16,218 0 79,303 
SIZE 21,800 2,261 15,423 28,311 

 
I tabell 8 presenteras deskriptiv statistik för urvalet som ingår i modell 2. Antalet 
fullständiga observationer som ingår i urvalet för modell 2 är färre jämfört med antalet 
observationer som ingår i modell 1A och 1B, vilket medför att medelvärden skiljer sig 
åt. Variabeln GIL har ett medelvärde på 0,847 procent. Medelvärdet inkluderar dock 
observationer då nedskrivningen av goodwill är 0. I tabell 10 går det att utläsa att 
medelvärdet för GIL är 2,167 procent då det sker en nedskrivning av goodwill. Den 
största nedskrivningen i modell 2 är på cirka 48 procent.  
 
Vidare ingår 245 VD-byten i modell 2, vilket är marginellt färre jämfört med modell 1A 
där det ingår 273 byten av VD. Bolagen som ingår i modell 2 är också något lägre 
skuldsatta jämfört med bolagen modell 1, detta beror framförallt på att ett extremvärde 
som ingår i modell 1A inte ingår i modell 2. Avkastningen på eget kapital för urvalet är 
i genomsnitt 11,255 procent. Medelvärdet för förändringen i goodwill är 4,68 procent 
för alla observationer som ingår i modell 2. Beaktas endast de observationer i urvalet 
där det sker en positiv förändring av goodwill är medelvärdet 8,164 procent, 
motsvarande medelvärde för negativa förändringar är -1,567 procent. 
 
Det sammanlagda ägandet för ägare med insyn i företaget är i genomsnitt 27,54 procent 
för urvalet i modell 2. Ett högt värde på variabeln INSOWN behöver inte nödvändigtvis 
innebära få stora ägare, fallet kan också vara att många i bolaget är ägare13. 
Goodwillintensiteten för bolagen som ingår i modell 2 är i genomsnitt 17,535 procent, 
vilket är något lägre jämfört med modell 1 där den i genomsnitt är 17,792 procent. 
 
  

                                                
13 Även om 10 procent är gränsen för att klassas som ägare med insyn i företaget, klassas också 
styrelseledamöter, VD, revisorer, bolagsmän etc. som insynspersoner (Finansinspektionen, u.å.) 
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6.4.2 Korrelation 
Tabell 9: Korrelation mellan variabler som ingår i modell 2 

  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 
(1) IFRS 1 

            (2) ∆VD 0,00 1 
           (3) BM 0,02 0,08 1 

          (4) DE -0,04 0,01 0,02 1 
         (5) ROE 0,16 -0,11 -0,32 0,09 1 

        (6) ∆TURNOVER 0,05 -0,03 -0,15 -0,04 0,22 1 
       (7) ∆OCF 0,00 -0,03 -0,05 -0,02 0,20 0,20 1 

      (8) ∆GW 0,01 -0,04 -0,03 -0,03 0,01 0,27 -0,01 1 
     (9) INSOWN 0,22 -0,03 0,02 -0,04 -0,01 -0,04 0,01 -0,04 1 

    (10) BATH 0,07 -0,08 -0,12 0,05 0,43 0,13 0,27 0,00 0,03 1 
   (11) SMOOTH -0,01 -0,03 0,01 -0,03 0,05 0,24 0,15 0,30 -0,01 0,07 1 

  (12) GWA 0,17 0,01 0,05 -0,18 -0,10 -0,04 0,03 0,01 -0,01 0,00 -0,02 1 
 (13) SIZE 0,03 -0,03 -0,31 0,29 0,31 0,09 -0,03 -0,04 -0,16 0,11 -0,11 -0,14 1 

 
I tabell 9 återfinns korrelationen mellan de olika variablerna som ingår i modell 2. De 
flesta variablerna påvisar en låg korrelation14. Men i modell 2 förekommer det i större 
utsträckning hög korrelation15, då ungefär 15 procent av variablerna har en korrelation 
som anses vara hög jämfört med cirka 4 procent i modell 1. Den högsta korrelationen är 
0,43 och återfinns mellan BATH och ROE, det innebär att förändringen i vinsten innan 
nedskrivningar mellan två år tenderar att vara högre då avkastningen på eget kapital är 
hög. Hög positiv korrelation återfinns mellan SIZE och ROE och är 0,31 vilket innebär 
att större företag tenderar att ha hög avkastning på eget kapital. Den lägsta korrelationen 
är -0,32 och återfinns mellan BM och ROE. Den negativa korrelationen innebär att 
företag med hög avkastning på eget kapital tenderar att vara högt värderade jämfört med 
det redovisade värdet av eget kapital. Korrelationen mellan de variabler som ingår i 
båda modellerna påvisar i modell 2 en liknande korrelation som i modell 1. 
 
6.4.3 T-test 
Tabell 10: Kort deskriptiv statistik för urvalet som ingår i modell 2 och t-tester för test om skilda 
medelvärden. 
  Medel Medel Medel t-test Slutsats 
Urval Samtliga Nedskrivning Ingen nedskrivning     
Storlek 1841 719 1122 

              
GIL 0,85 2,17 0,00 

  IFRS 0,76 0,40 1,00 -32,34 FÖRKASTA 
∆VD 0,13 0,16 0,12 2,37 FÖRKASTA 
BM 0,66 0,67 0,65 0,72 FÖRKASTA EJ 
DE 0,98 1,06 0,92 1,40 FÖRKASTA EJ 
ROE 11,26 5,40 15,01 -9,03 FÖRKASTA 
∆TURNOVER 12,32 9,59 14,06 -2,00 FÖRKASTA EJ 
∆OCF 1,19 0,62 1,56 -2,10 FÖRKASTA 
∆GW 4,68 4,84 4,58 0,27 FÖRKASTA EJ 
INSOWN 27,54 22,72 30,63 -7,79 FÖRKASTA 
BATH -1,69 -2,65 -1,07 -4,69 FÖRKASTA 
SMOOTH 3,69 3,26 3,97 -0,95 FÖRKASTA EJ 
GWA 17,54 16,12 18,45 -3,02 FÖRKASTA 
SIZE 21,80 21,97 21,69 2,54 FÖRKASTA 
 
 
                                                
14 korrelationx,y<⏐0,10⏐ 
15 korrelationx,y<⏐0,20⏐ 
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För att testa om det finns en skillnad mellan medelvärdet för variablerna när de delas 
upp i två grupper utförs ett enkelt t-test på samma sätt som för modell 1. Urvalet för 
modell 2 delas in i två grupper baserat på om företaget gör en nedskrivning av goodwill 
under året eller inte. Testerna och resultaten som är gjorda för modell 2 återfinns i tabell 
10 på föregående sida och i appendix 7 återfinns en komplett tabell som innehåller F-
tester och p-värden. Det totala antalet observationer som ingår i modell 2 är 1841. 
Antalet observationer som gör en nedskrivning av goodwill är 719 och antalet som inte 
gör det är 1121. För de variabler där nollhypotesen om lika varians förkastas används ett 
annorlunda antal frihetsgrader i t-testet för att avgöra om medelvärdet för de två 
grupperna är samma. Nollhypotesen för t-testet är att medelvärdet i de två grupperna är 
samma. 
 
För variablerna IFRS, ∆VD och GWA är resultaten samma som i modell 1. Medelvärdet 
för ∆VD är större i gruppen där en nedskrivning av goodwill sker jämfört med gruppen 
där det inte sker, vilket innebär att det sker fler VD-byten samma år som det sker en 
nedskrivning av goodwill. Vidare finns det på 5 procent signifikansnivå en signifikant 
skillnad i storleken på ägandet av insynspersoner. I de observationer som gör en 
nedskrivning är insynsägandet signifikant lägre jämfört med observationerna utan. De 
företag som har en stor andel ägare med insyn gör i genomsnitt färre nedskrivningar 
jämfört med bolag med mindre insynsägande. Vidare finns det empirisk stöd för att 
skillnaden i förändringen i vinst innan nedskrivning är lägre i gruppen med 
nedskrivningar jämfört med gruppen utan. Skillnaden i ROE är signifikant större i 
gruppen utan nedskrivningar, men eftersom det låga medelvärdet beror på just 
nedskrivningen justeras ROE för nedskrivningen. I appendix 7 återfinns t-test för 
skillnaden i ROE innan nedskrivning och även då är skillnaden signifikant större i 
gruppen utan nedskrivningar. 
 
6.4.4 Regression 
Tabell 11: Resultat från skattningen av modell 2. Signifikansnivåerna är 0,01 (***), 0,05 (**) och 0,10 
(*). Till höger om varje variabel återfinns de tecken som vi förväntat oss innan skattningarna 
genomfördes. De två regressionerna till höger skattas med olika urval.  

  
(1) 2000-2014 

 
(2) 2000-2004 

 
(3) 2005-2014 

Variabel Förv. Koefficient P-värde   Koefficient P-värde   Koefficient P-värde 
Intercept ? -5,19 0,014** 

 
4,00 0,007*** 

 
-21,52 0,000*** 

IFRS - -5,75 0,000*** 
      ∆VD + 0,82 0,049** 
 

0,14 0,773 
 

1,42 0,017** 
BM ? 0,01 0,138 

 
0,00 0,716 

 
0,01 0,044** 

DE ? -0,06 0,393 
 

0,00 0,986 
 

-0,06 0,636 
ROE ? -0,08 0,000*** 

 
-0,05 0,006*** 

 
-0,11 0,000*** 

∆TURNOVER - 0,00 0,193 
 

0,00 0,536 
 

0,01 0,196 
∆OCF ? 0,01 0,783 

 
0,02 0,457 

 
-0,01 0,780 

∆GW + 0,03 0,052* 
 

0,01 0,353 
 

0,04 0,057* 
INSOWN - -0,01 0,376 

 
-0,01 0,140 

 
0,00 0,826 

BATH + -0,11 0,013** 
 

-0,06 0,331 
 

-0,15 0,029** 
SMOOTH + -0,01 0,485 

 
0,01 0,298 

 
-0,03 0,221 

GWA ? 0,08 0,000*** 
 

0,13 0,000*** 
 

0,07 0,000*** 
SIZE ? 0,27 0,003***   -0,16 0,016**   0,68 0,000*** 
          Urval 

 
2000-2014 

  
2000-2004 

  
2005-2014 

 Antal observationer 1841   
434 

  
1407 

 Antal kluster 190   
116 

  
186 

 Log likelihood  -2437,32     -1067,76     -1256,99   
 
I tabell 11 återfinns resultatet från modell 2 som är skattad med hjälp av en Tobit 
regression justerad för heteroskedasticitet, där den beroende variabeln är årets 
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nedskrivning av goodwill i procent av totala tillgångar. I regression (1) går det att 
urskilja ett signifikant samband för att bolag som nu tillämpar IFRS i snitt gör 5,75 
procentenheter lägre nedskrivningar av goodwill jämfört med de bolag som inte 
tillämpar IFRS. Vidare finns empiriskt stöd för att ett bolag som byter VD i snitt gör 
större nedskrivningar av goodwill jämfört med bolag som under räkenskapsåret inte bytt 
VD. Bolag som under året byter VD gör 0,82 procentenheter större nedskrivningar av 
goodwill. Denna variabel är även signifikant skild från 0 i regression (3), men inte i 
regression (2). Under tidsperioden 2005-2014 är effekten av ett VD-byte på den relativa 
storleken på nedskrivningen av goodwill större. Ett byte av VD under perioder 2005-
2014 innebär i snitt en nedskrivning som är 1,42 procentenheter större. 
 
Av de verkliga nedskrivningsfaktorerna är effekten av storleken på goodwill och 
avkastningen på eget kapital signifikant skilda från 0 alla tidsperioder. Effekten av 
avkastningen på eget kapital är störst i regression (3) och effekten av storleken på 
goodwill är störst i regression (2). Det indikerar på att det sker mindre nedskrivningar 
av goodwill desto högre avkastningen på eget kapital är. I regression (3) är den verkliga 
nedskrivningsfaktorn BM även signifikant och påvisar ett positivt samband. Det innebär 
att företag vars redovisade värde av eget kapital är större än marknadsvärdet av eget 
kapital gör större nedskrivningar av goodwill. 
 
Förändringen av goodwill innan årets nedskrivning är i regression (1) och (3) 
signifikant på signifikansnivån 10 procent. Det positiva sambandet för denna variabel 
pekar på att företag gör större avskrivningar desto mer goodwill ökar under året, det 
starkaste sambandet återfinns i tidsperioden 2005 till 2014 då IFRS 3 användes som 
redovisningsmetod. Sambandet är inte signifikant i tidsperioden 2000 till 2004.  
 
Variabeln BATH är signifikant skild från noll i regression (1) och regression (3). 
Företag vars förändring i vinst mellan två år är negativ och 10 procent av totala 
tillgångar gör i snitt 1,10 procentenheter större nedskrivningar av goodwill, ceteris 
paribus. I regression (3) är effekten större och motsvarande förändring under 
tidsperioden 2005 till 2014 leder i genomsnitt till 1,30 procentenheter större 
nedskrivningar.  
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7. Analys 
I det här kapitlet tolkas och analyseras resultaten, vidare fastställer vi i analysen om 
våra hypoteser stöds eller ej. Analysen syftar till att utforska och verifiera funna 
samband mellan olika faktorer i studien. Vidare ämnar analysen att binda samman 
resultaten från de statistiska testerna med studiens syften. 
 
7.1 Verkliga nedskrivningsfaktorer 
 
H1: Det ett signifikant samband mellan verkliga nedskrivningsfaktorer och den 

rapporterade nedskrivningen. 
 
För de verkliga nedskrivningsfaktorerna finner vi i t-test signifikanta skillnader för 
ROE, goodwillintensitet och förändringen i det operativa kassaflödet. Vidare finner vi 
ett positivt signifikant samband för variabeln BM vid regression. Skillnaden mellan 
gruppernas medelvärde för ROE är nästan 10 procentenheter lägre i gruppen med 
nedskrivningar jämfört med den utan. Det låga medelvärdet och den stora skillnaden 
kan dock bero på just nedskrivningen då den minskar vinsten. Ett bättre mått är 
avkastningen på eget kapital innan nedskrivningen. Då ROE justeras för nedskrivningen 
är medelvärdet något högre, men skillnaden mellan grupperna är fortfarande signifikant. 
Det påvisar att bolag väljer att göra en nedskrivning av goodwill då de presterar sämre. 
ROE påvisar vidare ett negativt samband med storleken på nedskrivningen av goodwill, 
vilket innebär att företag med hög ROE sannolikt gör lägre nedskrivningar. 
 
Resultatet innebär att goodwillintensiteten är mindre i gruppen som skriver ned 
goodwill, jämfört med de gruppen utan nedskrivning av goodwill. Detta tolkas som att 
bolag med en mer betydande goodwillpost undviker att skriva ned goodwill, då det kan 
komma att påverka balansräkningen i för stor utsträckning. Vidare är skillnaden i 
medelvärdet för förändringen i operativt kassaflöde signifikant och indikerar på att 
företag väljer att göra en nedskrivning av goodwill då förändringen är låg. Förändringen 
är en bra indikator på företagets prestation under året eftersom nedskrivningen av 
goodwill inte inkluderas. Det låga medelvärdet i gruppen visar att företag gör befogade 
nedskrivningar. Resultatet från modell 2 visar att det finns fler verkliga 
nedskrivningsfaktorer som är signifikanta under perioden med IFRS jämfört med den 
utan. Det innebär att nedskrivningarna av goodwill under IFRS i större utsträckning 
härleds från relevanta ekonomiska faktorer. 
 
Vi finner empiriskt stöd för att det finns signifikativt samband mellan verkliga 
nedskrivningsfaktorer och den rapporterade nedskrivningen. Föreställningsramen punkt 
24 i IFRS fastslår att en grundtanke är att öka tillförlitligheten, begripligheten, 
relevansen samt att öka jämförbarheten av de finansiella rapporterna, vilket visar att 
reglementet är ett lyckat projekt. Resultatet tolkas som att under redovisningsrådets 
rekommendationer förelåg inte verkliga nedskrivningsfaktorer till den rapporterade 
avskrivningen. Med andra ord, eftersom att bokfört värde av goodwill nu återfinns i 
balansräkningen under länge tidsperioder så skrev man tidigare av det bokförda värdet 
för fort. Att frångå de tidigare konservativa tänket har utvecklat de finansiella 
rapporterna. 
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7.2 Skuldsättningsgrad 
 
H2a: Det finns ett signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och rapporterad 

nedskrivning av goodwill. 
 
Korrelationstestet för modellerna visar att företag med högre skuldsättningsgrad är 
mindre goodwillintensiva. Testerna visar att vi inte statistiskt kan säkerställa att företag 
med högre skuldsättningsgrad gör färre och lägre nedskrivningar av goodwill än företag 
med lägre skuldsättningsgrad. Vi kan därmed inte styrka de föraningar vi hade om att 
hög skuldsättningsgrad gjorde att företag undviker nedskrivningar. 
 
I det framtagna resultatet finns inte empiriskt stöd för att högt skuldsatta företag 
undviker nedskrivningar, vilket motstrider både Watts och Zinnerman (1986, s. 215) 
samt Hamberg et al. (2011, s. 272-273). Empirin motstrider även Healy och Wahlen 
(1999, s. 370) som menar att företag motiveras att manipulera resultatet, i vårt fall 
undvika en nedskrivning, för att bibehålla samma kontraktsrättsliga förmåner då en 
nedskrivning av goodwill kan komma att påverka de finansiella rapporterna på ett 
sådant sätt att villkoren försämras. Våra resultat är istället i linje med AbuGhazaleh et 
al. (2011, s. 190) som inte heller påvisar ett signifikant samband. Vi motiverar resultatet 
på samma sätt som AbuGhazaleh et al. (2011, s. 174) vilket är att högt skuldsatta 
företag kan vara under kontroll av en borgenär som verifierar att den faktiska 
nedskrivningen är rättfärdigad innan den realiseras.  
 
7.3 Abnormal hög och låg vinst 
 
H2b: Ett bolag med abnormalt hög eller låg vinst rapporterar större nedskrivning av 

goodwill. 
 
Vårt t-test visar att vi kan förkasta nollhypotesen om lika medelvärde för variabeln som 
fångar stålbad men inte för variabeln som fångar vinstutjämning. Variabeln för stålbad 
påvisar en signifikant skillnad mellan grupperna vilket betyder att det är mer sannolikt 
att det sker en nedskrivning då förändringen i vinst innan nedskrivning är låg och 
negativ.  
 
Resultatet kan delas upp i två delar. Den första delen rör stålbad, vilket innebär att sänka 
resultatet ytterligare efter att inte ha mött det förväntade resultatet. Resultatet visar att 
företag som har en abnormalt låg vinst gör större nedskrivningar. Intressant är att 
stålbaden är större under perioden 2005 till 2014, vilket således innebär att IFRS 
medfört möjligheter för resultatmanipulering. Vi tolkar resultatet som att företag 
medvetet väljer att minska resultatet kraftigt då det är lägre än under normala år. En 
alternativ tolkning är att nedskrivningen sker för att i framtiden kunna visa på ökningar i 
resultatet och således framstå i god dager.  
 
I teorin finns det incitament till att jämna ut resultatet över tid, AbuGhazaleh et al. 
(2011, s. 174) samt Kirschenheiter och Melumad (2002, s. 780) styrker teorin och visar 
att vinstutjämning förekommer. Vårt empiriska material visar att detta samband inte 
föreligger på den svenska marknaden. Resultatet för stålbad är dock i linje med Jordan 
och Clark (2011, s. 68), AbuGhazaleh et al. (2011, s. 174) samt Kirschenheiter och 
Melumad (2002, s. 780) som kommer fram till att företag genomför stålbad då vinsten 
är lägre än under normal år. Vi finner således empiriskt stöd för att företag med 
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abnormalt låga vinster genomför större nedskrivningar, men finner inte empiriskt belägg 
för att vinstutjämning förekommer. 
 
7.4 Företagsledning 
 
H2c: En nyligen tillträdd VD redovisar större nedskrivning av goodwill under det 

första året. 
 
Variabeln för byte av VD påvisar en signifikant skillnad mellan grupperna vilket är i 
linje med hypotesen. Resultatet visar att det sker relativt fler VD-byten i samband med 
nedskrivning jämfört med om det inte sker en nedskrivning. Medelvärdet för variabeln 
tolkas som att det sker ett VD-byte i 16 procent av observationerna i gruppen med 
nedskrivningar jämfört med 12 procent för gruppen utan nedskrivningar. Vidare stödjer 
resultatet från både modell 1A och modell 2 hypotesen då statistiska samband bekräftar 
att en ny verkställande direktör mer sannolikt redovisar en större nedskrivning redan 
under det första året på posten. Hypotesen bekräftas också av AbuGhazaleh et al. (2011, 
s. 190) samt Strong och Meyer (1987, s. 659) som verifierar att ett byte av VD är en av 
de främsta orsakerna till en nedskrivning.  
 
En anledning till detta ges av Godfrey et al. (2003, s. 95) och AbuGhazaleh et al. (2011, 
s. 175) som menar att den nya VD’n tar chansen att beskylla den föregående 
företagsledningen för den genomförda nedskrivningen, och på så sätt själv ha chansen 
att vara frontfigur då företaget gör positiva utvecklingar. Även andra skäl kan föreligga 
till varför den nya verkställande direktören väljer att skriva ner värdet av goodwill. Ett 
av dessa skäl kan vara att ledningen medvetet väljer att skriva ned goodwill för att hålla 
nere det redovisade värdet av eget kapital. Genom denna process kan ledningen i 
framtiden påvisa en ökning av avkastningen på eget kapital.  
 
H2d: Bolag som till stor del ägs av personer med insyn rapporterar färre 

nedskrivningar av goodwill. 
 
Ett intressant resultat från t-testet är att det finns en signifikant skillnad mellan 
grupperna i medelvärdet för variabeln INSOWN. Detta innebär att företag där 
insynspersoner äger mycket av företaget relativt gör färre nedskrivningar av goodwill. 
Vi tror att det kan finnas flera anledningar till att detta observeras. En av anledningarna 
kan vara att insynspersonerna inser att aktiepriset (se Hamberg et al. 2011) och således 
deras förmögenhet kommer att minska efter en nedskrivning. Insynspersonerna väljer 
först efter de avyttrat sitt innehav att skriva ned goodwill. En annan anledning är att 
bolag utan stort ägande av personer med insyn är mer benägna att använda goodwill i 
resultatmanipulerande syfte. Denna variabel är dock inte signifikant i 
regressionsmodellen och påverkar således inte storleken på nedskrivningen. Men då det 
finns en signifikant skillnad i insynsägandet mellan gruppen som gör nedskrivningar 
jämfört med gruppen utan nedskrivningar. Således finner vi empiriskt stöd för att 
företag som till stor del ägs av personer med insyn redovisar färre nedskrivningar av 
goodwill.  
 
7.5 IFRS 3 inverkan 
 
H3a: Införandet av IFRS 3 innebär färre nedskrivningar av goodwill 
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För variabeln IFRS finns det en tydlig och signifikant skillnad mellan de två grupperna. 
Resultatet visar att det sker färre nedskrivningar av goodwill under IFRS 3. Variabeln 
visar ett starkt samband till att färre nedskrivningar genomförs efter 2005, vilket anses 
vara befogat då det antas vara paradoxalt att beräkningarna av nyttjandevärdet leder till 
ett linjärt samband. 
 
H3b: Införandet av IFRS 3 innebär större enskilda nedskrivningar av goodwill 
 
Med föregående hypotes i åtanke anade vi på förhand att de enskilda nedskrivningarna 
tordes vara större. Föraningen baseras på att små förändringar i till exempel 
diskonteringsränta eller tillväxttakt i beräkningar av nyttjandevärdet ger stora utslag i 
skillnader i värdet av goodwill. Empirin från modell 2 och t-testet i appendix 5 visar 
entydigt att införandet av IFRS inte gör att företag redovisar större nedskrivningar.  
 
H3c: För de bolag som redovisar goodwill innan 2005 är sannolikheten för en 

nedskrivning under IFRS 3 lägre. 
 
T-testet för GWP indikerar på att bolag som redovisar goodwill redan innan 2005 gör 
fler nedskrivningar jämfört med de som först förvärvat goodwill efter 2005. På förhand 
förmodades ett motsatt samband. Vi trodde att bolag som redovisat goodwill innan 
implementeringen IFRS 3 redan skrivit av sin goodwill till ett värde som understiger det 
verkliga värdet och således inte finner behov för vidare nedskrivning av goodwill. 
Resultatet är således inte i linje med våra förväntningar. 
 
Sammanfattningsvis finner vi empiriskt stöd för att implementeringen av IFRS 3 
innebär färre nedskrivningar. Vidare finner vi dock inte empiriskt stöd för att bolag som 
redovisat goodwill innan 2005 gör färre nedskrivningar eller att införandet av IFRS 3 
medfört större enskilda nedskrivningar. 
 
7.6 Dolda förändringar av goodwill 
En viktig och intressant observation utöver hypoteserna visualiseras då vi jämför vår 
datainsamlingsteknik med den som Gustafsson och Sjöbom (2015) använder. Då vårt 
datamaterial anpassas till Gustafsson och Sjöboms (2015, s. 32) tidsperiod sker det 1045 
ökningar i bokfört värde av goodwill. I 158 fall av ökningarna sker det samtidigt en 
nedskrivning. Då antalet nedskrivningar i studien är 157 stycken missas fler än hälften 
av alla nedskrivningar i Gustafsson och Sjöbom (2015, s. 32). Aspekten åskådliggörs i 
vår studie då skillnaden i medelvärdet för variabeln ADD är signifikant, vilket innebär 
att goodwillposten innan nedskrivning ökar relativt fler gånger i gruppen med 
nedskrivningar jämfört med den utan. Resultat för ADD visar att det i 68,3 procent av 
fallen sker en ökning samtidigt som det sker en nedskrivning av goodwill. Sett till all 
data sker det 1721 ökningar av goodwill efter nedskrivningar och i 389 av dessa 
ökningar sker det samtidigt en nedskrivning. Det empiriska materialet i denna studie 
visar att sannolikheten för en nedskrivning ökar då en ökning av goodwill sker samt att 
större ökningar av goodwill leder till större nedskrivningar. Resultatet stöds av 
AbuGhazaleh et al. (2011, s. 183) som menar att variabeln ADD representerar 
förvärvsaktiviteter. Företag som är aktiva med rörelseförvärv skriver mer sannolikt ned 
tidigare förvärvad goodwill om minskningen kan vägas upp av en ökning (AbuGhazaleh 
et al., 2011, s. 183). Att väga upp nedskrivning av goodwill med under årets förvärvade 
goodwill förklaras av Hirschey och Richardson (2002, s. 186-187) som menar att 
goodwillposten är en indikation på företagets framtida vinstmöjlighet. Om 
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nedskrivningen inte vägs upp av ökningar tolkas nedskrivningen som en minskning av 
framtida vinstmöjlighet.  
 
7.7 Summering 
Vi diskuterar i ovanstående del samtliga hypoteser och utfallen återfinns i tabell 12. 
Resultaten visar inte konsekventa samband i alla hänseenden. Å ena sidan bidrar IFRS 3 
till en ökad relevans av de finansiella rapporterna då värdet av goodwill i större 
utsträckning reflekteras av verkliga nedskrivningsfaktorer. Resultaten visar å andra 
sidan att regelverket även lämnar utrymme för användande av resultatmanipulerande 
metoder.  
 
De resultatmanipulerande metoder som IFRS 3 öppnar upp för är bland annat stålbad. 
Studiens empiriska material visar evident att företag väljer att göra större 
nedskrivningar av goodwill under år då resultatet innan nedskrivning är lägre än 
normalt. Vidare styrks förekommandet av resultatmanipulering då större 
nedskrivningarna sker i samband med byte av verkställande direktör. Att nedskrivningar 
mer sannolikt sker i samband med byta av VD tolkas på flera sätt. Ett incitament för den 
nya VD’n är att genom en större nedskrivning av goodwill redan under första året sänka 
resultatet och hålla nere bokfört värde av eget kapital. VD’n kan då under följande år 
redovisa en ökning av både resultat och avkastning på eget kapital. Nedskrivningen är 
rättfärdigad om den nya VD’n till skillnad från föregående ser till företags 
underliggande nedskrivningsfaktorer och finner att återvinningsvärdet är lägre än det 
bokförda värdet av goodwill. 
 
Vi finner även att företag döljer resultatmanipulerande nedskrivningar av goodwill för 
användarna genom att väga upp nedskrivningen med rörelseförvärv. Ett incitament är att 
företag väljer att dölja nedskrivningar av olönsamma rörelseförvärv genom att väga upp 
nedskrivningen med årets förvärvade goodwill och således inte signalera för minskad 
framtida vinstmöjlighet.  
 
Tabell 12: Samtliga hypoteser och slutsatsen baserat på resultaten från de statistiska testerna 
Hypotes  Slutsats 

H1 Det ett signifikant samband mellan verkliga nedskrivningsfaktorer och den 
rapporterade nedskrivningen. 

Stöds delvis 

H2a Det finns ett signifikant samband mellan skuldsättningsgrad och rapporterad 
nedskrivning av goodwill. 

Stöds ej 

H2b Ett bolag med abnormalt hög eller låg vinst rapporterar större nedskrivning 
av goodwill. 

Stöds ej 

H2c En nyligen tillträdd VD redovisar större nedskrivning av goodwill under det 
första året. 

Stöds 

H2d Bolag som till stor del ägs personer med insyn rapporterar färre 
nedskrivningar av goodwill. 

Stöds delvis 

H3a Införandet av IFRS 3 innebär färre nedskrivningar av goodwill Stöds 
H3b Införandet av IFRS 3 innebär större enskilda nedskrivningar av goodwill Stöds ej 
H3c För de bolag som redovisar goodwill innan 2005 är sannolikheten för en 

nedskrivning under IFRS 3 lägre. 
Stöds ej 
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8. Slutsatser 
I slutsatserna kommenteras och besvaras studiens syfte och delsyften. En diskussion 
förs kring faktorer som påverkar alla syften. Slutligen ges förslag till framtida 
forskning. 
 
8.1 Icke-ekonomiska faktorer 
Studiens första delsyftet ämnar att ta reda på om det finns icke-ekonomiska faktorer 
som påverkar sannolikheten för nedskrivning av goodwill. Delar av studiens resultat 
visar att IFRS är ett bra utformat regelverk då bolagen ser till underliggande 
ekonomiska faktorer vid nedskrivningar. Andra delar av det empiriska materialet visar 
dock att det även föreligger andra påverkande faktorer. 
 
Den icke-ekonomiska faktorn som främst påverkar sannolikheten för en nedskrivning är 
en ny verkställande direktör. Det finns två anledningar till detta, den ena är 
resultatmanipulerande och andra är regelrätt. Den regelrätta anledningen är att när den 
nya VD’n gör korrekta kalkyleringar vid beräkning av återvinningsvärde och då 
rapporterar nedskrivningar som har ett samband med verkliga nedskrivningsfaktorer. En 
ny VD tar då de beslut som krävs för att bibehålla relevans och återspegla det verkliga 
resultatet för bolaget. Resultatet är i linje med AbuGhazaleh et al. (2011), Strong och 
Meyer (1987) samt Godfrey et al. (2003). 
 
Den resultatmanipulerande anledningen härrörs från teorin om stålbad. Den ny VD´n 
sänker då värdet av goodwill genom justeringar i diskonteringsränta och/eller 
tillväxttakt så att nedskrivningsbehov uppstår. VD gör detta för att skapa spelrum inför 
framtida räkenskapsår. Spelrummet skapas för att i framtiden visa ökning av vinst eller 
andra finansiella nyckeltal. Om den nya VD’n börjar perioden med ett dåligt resultat så 
kan VD’n höja både vinsten och avkastningen på eget kapital i framtiden. Det finns 
således ett monetärt incitament för den nye VD’n givet att deras inkomst påverkas av 
bolagets aktie eller nyckeltal vilket även Godfrey et al. (2003, s. 95) argumenterar för. 
Syftet besvaras ytterligare av variabeln ADD, som förvisso inte helt och hållet anses 
vara en icke-ekonomisk faktor. Sannolikheten för en nedskrivning av goodwill ökar om 
nedskrivningen vägs upp av en ökning i goodwill. 
 
Vi har tagit reda på om samt har belägg för att icke-ekonomiska faktorer påverkar 
sannolikheten för en nedskrivning av goodwill.  
 
8.2 Prognostisering av nedskrivning 
Studiens andra delsyfte ämnar att undersöka att om det med årets faktorer går att 
prognostisera kommande års nedskrivning av goodwill. Perspektivet i studien utgår från 
användarna av finansiella rapporter. Med hjälp av en probit regression visar vi att det är 
möjligt att prognostisera cirka 80 procent av kommande års nedskrivningar av goodwill.  
 
Resultatet visar att om ett företag genomför en nedskrivning år t ökar sannolikheten att 
företaget redovisar en nedskrivning av goodwill år t+1, vilket betyder att företag väljer 
att sprida ut nedskrivningarna av goodwill. Den probit regression som vi genomför, 
visar ett samband som för användare är ett praktiskt brukbart hjälpmedel. Användare 
kan med större sannolikhet förvänta sig en till nedskrivning av goodwill nästa år om en 
är genomförd i år. När beräkningar av återvinningsvärdet visar att ett 
nedskrivningsbehov föreligger så tar det ofta fler än ett år innan det sanna värdet 
återspeglas i räkenskaperna. 
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Vi har undersökt om samt har belägg för att det med årets faktorer går att prognostisera 
majoriteten av kommande års nedskrivningar.  
 
8.3 Storlekspåverkande faktorer 
Studiens tredje delsyfte ämnar att examinera vad som påverkar storleken på en 
goodwillnedskrivning. Resultaten visar att det under perioden med IFRS finns lika 
många signifikanta resultatmanipulerande faktorer som verkliga nedskrivningsfaktorer. 
Under perioden utan IFRS är ingen resultatmanipulerande faktor signifikant. 
 
De verkliga nedskrivningsfaktorerna visar att nedskrivningarna ökar i takt med att 
storleken på goodwill ökar. Vidare visar de även att företag vars redovisade värde är 
större än marknadsvärdet av eget kapital genomför större nedskrivningar jämfört med 
bolag där relationen mellan redovisat värde och marknadsvärde är omvänt. Däremot 
påvisar företag med hög avkastning på eget kapital lägre nedskrivningar jämfört med de 
bolag som har låg eller negativ avkastning på eget kapital. Fler verkliga 
nedskrivningsfaktorer är signifikanta under IFRS vilket betyder att nedskrivningarna i 
större utsträckning härleds från underliggande ekonomiska faktorer. 
 
Införandet av IFRS har medfört större utrymme för resultatmanipulering då det finns en 
effekt av stålbad, vilket betyder att storleken på goodwillnedskrivningen påverkas av 
företagens prestation. Ju sämre årets resultat innan nedskrivning är jämfört med 
föregående års, desto större är årets nedskrivning av goodwill. Vi drar slutsatsen att 
ledningen tar ett stålbad för att vidare snedvrida resultatet så att investerare inte tolkar 
det som en indikation på framtida resultat. Större nedskrivningar sker också i samband 
med ett VD-byte.  
 
Vi har examinerat och har belägg för att storleken på goodwillnedskrivningen 
determineras av stålbad, VD-byte samt verkliga nedskrivningsfaktorer i likhet med 
AbuGhazaleh et al. (2011), Jordan och Clark (2011), Kirschenheiter och Melumad 
(2002), Strong och Meyer (1987) samt Godfrey et al. (2003). 
 
8.4 Förekomsten av resultatmanipulering 
Studiens övergripande syfte ämnar att klargöra om resultatmanipulering sker i samband 
med goodwill. Med utgångspunkt  i Ronen och Yaari’s (2008) teorier för 
resultatmanipulering visar vårt empiriska material att IFRS resultatmanipulerings-
metoder placeras i den grå sektionen. Då vi utifrån aggregerad data inte kan utläsa om 
bedrägerier förekommer finner vi inte belägg för att klassa förekommen 
resultatmanipuleringen i den svarta sektionen. Vidare styrks placeringen i den grå 
sektionen eftersom möjligheterna att uppnå personlig vinning genom 
resultatmanipulering har ökat efter implementeringen av IFRS 3. Vidare anser vi att de 
incitament som finns för resultatmanipulering som listas av Healy och Wahlen (1999) är 
av typ (1) ”capital market expectation and valuation”. Dels eftersom vi inte kan styrka 
att det incitament av typ (2) ”contracting motivations” då skuldsättningsgraden inte har 
en signifikant effekt. Vi kan inte heller styrka att det finns incitament av typ (3) då vi 
inte isolerat bolagen de industrier som kan tänkas vara under uppsyn av regulatorer. Det 
som styrker att det finns typ (1) incitament är att byte av VD, tillägg i goodwill och 
stålbad har en signifikant inverkan på nedskrivningen av goodwill. Relevansen av de 
finansiella rapporterna har trots detta ökat. Vi menar att anledningen är att Sverige innan 
2005 tillämpade en för snabb avskrivningstakt på goodwill. Den korta 
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avskrivningsperioden är ett grövre fel än de resultatmanipulerande åtgärderna som 
existerar under IFRS. 
 
8.5 Samhälleliga och etiska aspekter 
De samhälleliga aspekterna med resultatet är främst att problematiken för 
resultathanteringen av goodwill belyses. Med exempel från RBS och Ericsson visar vi 
att goodwill kan ha stora effekter på företagens räkenskaper. Kostnaden för RBS stora 
nedskrivningar bekostades på kort sikt av skattebetalarna. Resultatet i den här studien 
kan användas av diverse företags intressenter för att bli mer upplysta samt förhålla sig 
mer kritiska till företags nedskrivningar av goodwill. 
 
Studien har inga identifierade forskningsetiska dilemman då endast offentlig data 
används. Företag som ingår i studien samt företag i datamaterialet nämns dessutom inte 
med namn, bortsett från RBS och Ericsson. Att RBS nämns beror på att fallet är 
offentligt samt att det vid flera tillfällen har använts i utbildningssyfte vid Umeå 
Universitet. I vår studie hade en anonymisering av dessa dessutom varit omöjlig då 
deras namn ingår i den löpande refereringen samt i källförteckningen. 
 
 
8.6 Framtida studier 
Då vi har belägg för att det förekommer resultatmanipulering i svenska börsnoterade 
bolag anser vi att vidare forskning är nödvändig för att belysa de faktorer som är 
avgörande vid resultatmanipulering. Vi rekommenderar att framtida forskning mer 
detaljerat undersöker de relationer vi finner i denna studie. Både faktorer som ökar och 
som minskar förekomsten av resultatmanipulering bör beaktas. 
 
För att undersöka effekten av företagsledningen föreslår vi att undersöka om någon av 
följande faktorer påverkar: (1) om den föregående VD’n sparkas eller självmant avgår, 
(2) om ny VD blir internt eller externt rekryterad, (3) om ledningens bonus är knuten till 
avkastning på eget kapital eller aktiekurs och (4) styrelsens storlek, sammansättning och 
mångfald.  
 
Vidare föreslås följande faktorer för att undersöka upphovet till nedskrivningen: (1) om 
förändring i diskonteringsränta och tillväxttakt förekommer, och (2) om det under året 
sker rörelseförvärv och storleken på förvärvad goodwill.  
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9. Sanningskriterier 
I följande kapitel diskuteras studiens sanningskriterier. I studien väljer vi att lägga 
huvudsakligt fokus på tre kriterier, validitet, replikerbarhet och reliabilitet. 
 
9.1 Validitet 
Det viktigaste forskningskriteriet anses i många hänseenden vara validiteten, vilket är 
ett mått på pålitlighet (Bryman & Bell, 2013, s. 63). Validitet avgör om det studien 
mäter också är det forskaren avser att mäta (Wallén, 1996, s. 65). Bryman och Bell 
(2013, s. 63-64) beaktar tre dimensioner av validitet; teoretisk, intern och extern 
validitet. Den här studien är till stora delar baserad på tidigare forskares verk, såsom 
Hamberg et al. (2011) och AbuGhazaleh et al. (2011). Med det sagt så vilar den här 
studiens teoretiska validitet till stora delar på att deras modeller är utformade på korrekt 
sätt, och mäter det som avser att mätas. Eftersom att de båda modellerna är publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter utgår vi från att höga krav på kontroll av modellering ställts 
innan publikation. Det gör i sin tur att vi kan anta hög teoretisk validitet. 
 
Bryman och Bell (2013, s. 64) menar att intern validitet berör orsakssamband där 
forskaren enligt dem bör fråga sig hur samband egentligen hänger samman. Vidare 
anser de att intern validitet handlar om ”huruvida en slutsats som rymmer ett kausalt 
förhållande mellan två och fler variabler är hållbar eller ej” (Bryman & Bell, 2013, s. 
64). I vår studie är den interna validiteten hög om vi besvarar om resultatmanipulering 
förekommer i samband med goodwill innan och efter implementeringen av IFRS 3. För 
att erhålla hög validitet väljer vi därför att använda redan beprövade och välkända 
modeller. 
 
Extern validitet existerar i studien om resultaten är generaliserbara på annan data än den 
använda (Bryman & Bell, 2013, s. 64). Resultaten i studien baseras uteslutande på data 
från svenska börsnoterade bolag. I vårt fall existerar extern validitet om förekomsten av 
goodwillnedskrivningar i resultatmanipulerande syfte är lika stor i andra länder som 
som använder IFRS. Läsare bör vid användande av resultaten utanför Sverige iaktta 
försiktighet, då det kan finnas andra faktorer som påverkar resultatet än de vi testat. 
Generaliserbarheten går att koppla till replikeringen av tidigare studier.  
 
Replikeringen av både Hamberg et al. (2011) och AbuGhazaleh et al. (2011) påvisar 
liknande samband mellan nedskrivningen av goodwill och flera variabler som 
inkluderas. Då liknande samband påvisas i Sverige som i Storbritannien styrks 
generaliserbarheten och således den externa validiteten i studiens resultat. Eftersom 
några variabler i replikeringen av AbuGhazeleh et al. (2011) visar motsatt samband 
menar vi att resultaten inte med säkerhet kan generaliseras på andra länder som även de 
tillämpar IFRS. En av anledningarna till att vi får några få annorlunda samband kan 
höra till det Hamberg et al. (2011, s. 266) argumenterar för, vilket är att Sverige tidigare 
har haft ett konservativt förhållningssätt till redovisning. Det är därför sannolikt att 
förhållandet mellan Storbritannien och Sverige kvarstår, varpå resultaten kan variera 
mellan länder. I Sverige kan vi dock generalisera och fastslå att sambanden inte beror på 
slumpen eller tillfälligheter då vi utfört många statistiska tester. Vi vill avslutningsvis 
belysa att resultaten inte är branschspecifika utan ska tolkas i sin helhet för hela börsen.  
 
9.2 Replikerbarhet 
Wallén (1996, s. 19) menar att det är viktigt att en studie är replikerbar för andra 
forskare. Anledningarna till det är många, ett exempel att studien inte visar samma 
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resultat som andra studier inom området (Bryman & Bell, 2013, s. 163 & 179). Bryman 
och Bell (2013, s. 179) anser att en studies validitet kan komma att ifrågasättas om 
studien inte är replikbar. All använd data i den här studien är offentlig och i 
metodkapitlet kan studiens läsare få information om urval samt bearbetningen av 
materialet. Vi menar att replikerbarheten i studien är att betrakta som hög då studiens 
forskningsfrågor, hypoteser och tillvägagångssätt är tydligt beskrivet och motiverat.  
 
9.3 Reliabilitet 
Reliabiliteten är enligt Bjereld et al. (2009, s. 115) bunden till hur resultaten mäts och 
de menar att flertalet metoder finns för att stärka studiens reliabilitet. Nyckelbegrepp 
som diskuteras är stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet (Bryman & 
Bell, 2013, s. 171). En studie av hög kvalité med hög reliabilitet borde således inte blivit 
påverkad av tillfälligheter. Forskare strävar efter hög reliabilitet och uppnår kriteriet om 
studien hypotetiskt kan utföras igen med samma resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 171). 
 
Vi har vid insamlande och behandlande av data anammat största möjliga försiktighet för 
att erhålla reliabilitet. Den interna reliabiliteten tordes vara hög då stora delar av data är 
hämtat från vida erkända databaser med hög pålitlighet. Den finansiella informationen 
som hämtas ur databaserna går att kontrollera i företagens respektive årsredovisningar. 
Visserligen samlas några av variablerna in manuellt och då den mänskliga faktorn kan 
påverka, betraktas studiens interna reliabiliteten som något lägre. Även om variabler 
beräknas i Excel och Stata 14 återstår fortfarande mänskliga riskfaktorer då värden kan 
ha blivit ifyllda i fel celler eller att kommatecken hamnat fel. Risken att studiens utfall 
påverkas i någon betydande riktning är ändå att betrakta som osannolik. 
Argumentationen utgår från att det stora antalet observationer som ingår i urvalet gör att 
ett fåtal fel inte tordes påverka märkvärdigt. För varje variabel har vi dessutom 
undersökt fördelningen genom histogram och kontrollerat att de mest extrema värdena 
inte beror på felaktiga beräkningar från vår sida. 
 
Stabilitet är ytterligare ett mått på reliabilitet och avgörs genom att betrakta om 
resultatet fluktuerar över tid (Bryman & Bell, 2013, s. 171). Eftersom studien baseras på 
historisk finansiell data som nås via databaser kan framtida forskare utan svårigheter nå 
samma data. Först och främst kan informationen i dagsläget nås via de databaser vi 
använder. Om framtida forskare saknar access till databaserna så är alternativet att 
använda andra databaser då det finns många liknande. Sist finns alternativet att manuellt 
samla data från respektive årsredovisning. Även om det insamlade datamaterialet i 
denna studie är offentlig finns det problem då beräkningen av nyckeltal varierar mellan 
databaser. Ett problem som uppstår för framtida forskare som använder andra databaser 
är att beräkningen av nyckeltal varierar mellan databaser. Problemet minimeras 
eftersom vi redogör för var samtliga variabler hämtas och hur de beräknas. Ytterligare 
ett problem som uppstår är survivorship bias. Vi anser dock att problemet inte är kritiskt 
i studien eftersom det stora urvalet troligtvis inkluderar framtida konkursbolag. 
  
Bryman och Bell (2013, s. 171) kommenterar att författare också ska se till studiens 
interbedömarreliabilitet. Interbedömarreliabiliteten är hög när det inte föreligger några 
subjektiva bedömningar i studien (Bryman & Bell, 2013, s. 171). Eftersom att vi inte 
tvingas göra några subjektiva tolkningar i resultatet eller tvingas kategorisera 
datamaterialet anser vi att interbedömarreliabiliteten är hög.  
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Appendix 
Appendix 1 – Förklaring av variabler som ingår i AbuGhazaleh et al. 
(2011, s. 178-179) 
Variabel  Förklaring 
!-I = Bolagets rapporterade nedskrivning av goodwill (utryckt i absoluta tal) 

dividerat med tillgångarna i slutet av år t-1  
6/9 = Bolagets rapporterade värde av eget kapital (justerat för nedskrivningen) 

dividerat med marknadsvärdet av eget kapital i slutet av år t-1 
!"K = Företagets redovisade värde av goodwill i början av år t dividerat med 

tillgångar i slutet av år t-1 
D!G = Dummyvariabel som antar värde 1 om företaget har mer än en 

kassagenererande enhet, annars 0  
∆:G#F7M$# = Förändring i omsättning mellan åt t och t-1 dividerat på totala tillgångar åt t-1 
∆7D. = Förändring i operativt kassaflöde mellan åt t och t-1 dividerat på totala 

tillgångar åt t-1 
#7K = Avkastningen på eget kapital i slutet av år t-1  
%$6:#K:-7 = Bolagets totala skulder dividerat med totala tillgångar  
6K:N = Variabel som är förändringen i vinst innan nedskrivning av goodwill mellan år 

t-1 och t om förändringen är mindre än medianen av icke-negativa värden, 
annars 0 

/977:N = Variabel som är förändringen i vinst innan nedskrivning av goodwill mellan år 
t-1 och t om förändringen är större än medianen av icke-negativa värden, 
annars 0 

∆D$7 = Dummyvariabel som antar värde 1 om företaget bytt VD år t eller t-1  
6-F%$E = antalet oberoende styrelsemedlemmar dividerat på totalt antal antal styrelse 

medlemmar 
/$EDNK-# = Dummyvariabel som antar värde 1 om VD och styrelseordförande är separata  
6KD:-M-:P = Antal styrelsemöten per år  
6I7D8 = Det sammanlagda ägandet av de som äger mer än 10 procent av bolaget  
$Q$7"F = ”the total number of beneficial and non-beneficial common shares held by 

executive directors divided by the total number of outstanding common 
shares” – AbuGhazaleh et al. (2011, s. 178) 

F7F$Q$7"F = ”the total number of beneficial and non-beneficial common shares held by 
non-executive directors divided by the total number of outstanding common 
shares” -  AbuGhazaleh et al. (2011, s. 179) 

K%% = Dummyvariabel som antar värde 1 om bolaget genomfört rörelseförvärv under 
året, annars 0  

G/DI-/: = Dummyvariabel som antar värde 1 om bolaget är parallellnoterat på  U.S. 
NYSE eller NASDAQ, annars 0;  

P$F% = Dummyvariabel som antar värde 1 för observationer under år 2005  
/-3$ = Den naturliga logaritmen av totala tillgångar år t-1  
 
Appendix 2 – Beräkning vid t-test 
Samma eller olika storlek på grupperna men samma varians 

} =
Q+ − Q0

�ÄxÄÅ ∗
1
Ç+
+ 1
Ç0

 

där 

�ÄxÄx =
Ç+ − 1 �Äx

0 + Ç0 − 1 �ÄÅ
0

Ç+ + Ç0 − 2
 

och antalet frihetsgrader för t-testet är 
d. f. = Ç+ + Ç0 − 2 
 
Samma eller olika storlek på grupperna men olika varians 
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och antalet frihetsgrader för t-testet är 
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0
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Q_ = Medelvärde	för	Q	i	grupp	ê 
�Äj = Standaravvikelsen	för	Q	i	grupp	ê	 
Ç_ = Antal	observationer	som	ingår	i	grupp	ê 
d. f. = Antal	frihetsgrader 
ê = 1, 2 
 
Appendix 3 – Deskriptiv statistik för nedskrivningar av goodwill 

År Observationer Medel Standardavvikelse Min Max 
2000 69 1,821 2,680 0,015 18,356 
2001 118 3,218 7,374 0,008 53,538 
2002 121 3,009 6,253 0,009 45,986 
2003 124 2,754 8,209 0,010 84,019 
2004 129 1,637 1,835 0,009 12,487 
2005 41 1,897 4,448 0,000 21,927 
2006 38 2,421 5,723 0,003 25,907 
2007 27 2,947 5,657 0,002 23,046 
2008 37 1,689 2,267 0,000 8,295 
2009 40 3,064 5,276 0,002 17,651 
2010 35 4,557 10,845 0,002 45,886 
2011 35 3,465 9,062 0,004 47,952 
2012 29 1,973 3,682 0,001 16,920 
2013 38 3,448 7,984 0,013 31,657 
2014 45 2,015 3,857 0,002 22,405 

 
Appendix 4 – Antal bolag som ingår i studien per år 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Antal observationer per år 69 118 121 124 129 129 136 144 155 162 161 169 176 191 195 
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Appendix 5 – Storlek på enskilda nedskrivningar 
IFRS Obs Medel Standardfel Standardavvikelse 95% Konfidensintervall 

0 544 2,518 0,258 6,014 2,011 3,024 
1 356 2,729 0,336 6,337 2,068 3,389 

Kombinerat 900 2,601 0,205 6,141 2,199 3,003 
Skillnad   -0,211 0,419   -1,033 0,611 

       H0: Skillnad=0 
 

Ha: skillnad<0 pr(T<t)= 0,307 
d.f. 898 

 
Ha: skillnad!=0 pr(T<t)= 0,615 

t -0,504   Ha: skillnad>0 pr(T>t)= 0,693 
 
Appendix 6 – Slutsats för F-test 

  F-test P Slutsats: F-test t-test d.f. P Slutsats 
Urval H0: Samma varians H0: Samma medelvärde 
Storlek 

       		 		 		 		 		 		 		 		
GWIt, 0.1 

       IFRS0.1 7,651 0 FÖRKASTA -33,52 795 0 FÖRKASTA 
GWP2005, 0.1 1,64 0 FÖRKASTA 8,55 1983 0 FÖRKASTA 
∆VDt, 0.1 1,128 0,0312 FÖRKASTA 2,49 1515 0,018 FÖRKASTA 
BMt 1,092 0,0856 FÖRKASTA EJ 0,97 1988 0,2493 FÖRKASTA EJ 
DEt 2,268 0 FÖRKASTA -0,11 1797 0,3963 FÖRKASTA EJ 
GWAt 1,004 0,476 FÖRKASTA EJ -2,67 1988 0,0114 FÖRKASTA 
ADDt, 0.1 1,063 0,171 FÖRKASTA EJ 5,02 1988 0 FÖRKASTA 
SIZEt, MV 1,094 0,0822 FÖRKASTA EJ 1,79 1988 0,081 FÖRKASTA EJ 
GWP*GWA 1,008 0,4518 FÖRKASTA EJ -0,08 1988 0,3977 FÖRKASTA EJ 
 
		 F-test P Slutsats t-test d.f. P Slutsats 
Urval H0: Samma varians H0: Samma medelvärde 
Storlek 

       		 		 		 		 		 		 		 		
GILt 

       IFRS 8,228 0,000 FÖRKASTA -32,337 732 0,000 FÖRKASTA 
∆VDt, 0.1 1,13 0,034 FÖRKASTA 2,374 1395 0,024 FÖRKASTA 
BMt 0,915 0,094 FÖRKASTA EJ 0,718 1839 0,308 FÖRKASTA EJ 
DEt 1,144 0,023 FÖRKASTA 1,397 1381 0,150 FÖRKASTA EJ 
ROEt 1,072 0,150 FÖRKASTA EJ -9,025 1839 0,000 FÖRKASTA 
∆TURNOVERt 1,242 0,001 FÖRKASTA -2,003 1296 0,054 FÖRKASTA EJ 
∆OCFt 0,948 0,215 FÖRKASTA EJ -2,101 1839 0,044 FÖRKASTA 
∆GWt 1,053 0,219 FÖRKASTA EJ 0,27 1839 0,385 FÖRKASTA EJ 
INSOWNt 1,041 0,276 FÖRKASTA EJ -7,792 1839 0,000 FÖRKASTA 
BATHt 1,554 0,000 FÖRKASTA -4,689 1100 0,000 FÖRKASTA 
SMOOTHt 1,395 0,000 FÖRKASTA -0,948 1186 0,255 FÖRKASTA EJ 
GWAt 1,015 0,413 FÖRKASTA EJ -3,015 1839 0,004 FÖRKASTA 
SIZEt, MV 1,074 0,144 FÖRKASTA EJ 2,539 1839 0,016 FÖRKASTA 
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Appendix 7 – t-test för skillnad i ROE innan nedskrivning 

 
 
 Pr(T < t) = 1.0000         Pr(|T| > |t|) = 0.0000          Pr(T > t) = 0.0000
    Ha: diff < 0                 Ha: diff != 0                 Ha: diff > 0

Ho: diff = 0                     Satterthwaite's degrees of freedom =  1681.88
    diff = mean(0) - mean(1)                                      t =   4.2928
                                                                              
    diff              4.090839    .9529476                2.221751    5.959927
                                                                              
combined     1,841    13.40868     .481761    20.67086    12.46383    14.35354
                                                                              
       1       719    10.91552    .6999712    18.76915    9.541281    12.28975
       0     1,122    15.00635    .6466448    21.66019    13.73758    16.27513
                                                                              
   Group       Obs        Mean    Std. Err.   Std. Dev.   [95% Conf. Interval]
                                                                              
Two-sample t test with unequal variances
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